VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 28-7-2008

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/06/2008

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Liesbeth Metsu die wenst terug te komen op haar voorstel, naar
aanleiding van de bespreking van het algemeen subsidiereglement jeugd, om ook
een evenementensubsidie toe te kennen voor activiteiten die buiten het Staf
Versluyscentrum plaatsvinden. Naar aanleiding van deze tussenkomst werd
door schepen Kristien Vanmullem medegedeeld dat bij een eventuele aanvraag
een aanpassing van het reglement in overweging zou worden genomen.
Raadslid Liesbeth Metsu vestigt er de aandacht op dat het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 19/05 jl. een aanvraag tot het
bekomen van een evenementensubsidie in De Caproen heeft geweigerd.

artikel 33 van het Gemeentedecreet
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Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat de evenementensubsidie
voor activiteiten in het Staf Versluyscentrum werd ingevoerd op vraag van de
CD&V en dit om tegemoet te komen aan de opmerkingen in verband met de
hoge huurtarieven voor het Staf Versluyscentrum. Het toekennen van subsidies
voor activiteiten in andere zalen dan het Staf Versluyscentrum was dan ook niet
initieel de vraag van de CD&V, aldus de burgemeester. Daarenboven meent de
burgemeester ook dat een evenementensubsidie voor activiteiten in andere
zalen, waar de tarieven vermoedelijk lager zijn, een verkapte vorm van subsidie
voor deze zalen zou betekenen.
Een mogelijke aanpassing van het
subsidiereglement werd inmiddels besproken en onderzocht, aldus nog de
burgemeester, maar er wordt niet ingegaan op dit voorstel om reden dat dit
niet de oorspronkelijke bedoeling was van de invoering van een
evenementensubsidie.
Raadslid Kristof Vermeire die erop wijst dat in het verleden tijdens de
raadszitting twee maal verkeerde informatie werd verstrekt over deze
evenementensubsidie en dat het bijgevolg positief is dat hierover vandaag
duidelijke informatie wordt gegeven.
Voorzitter Eddy Gryson die er ook nog de aandacht op vestigt dat verenigingen
die activiteiten organiseren in het Staf Versluyscentrum veel meer inkomsten
genereren dan bij gelijkaardige activiteiten in andere zalen, dit o.m door de
capaciteit van het Staf Versluyscentrum.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat zijn tussenkomst betreffende het
sprookjeskasteel Sassafras niet werd opgenomen in het verslag, terwijl dit in het
verleden wel al is gebeurd voor andere tussenkomsten. De secretaris
antwoordt dat de vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove over Sassafras werd
gesteld nadat de zitting reeds was gesloten. Dit wordt bevestigd door een
aantal andere raadsleden.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 23/06/2008 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Steenovenstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
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Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

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

•
•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2005 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Steenovenstraat

Feiten, context •
en argumentatie

De lokale politie Bredene/De Haan stelt voor de parkeerplaats voor
personen met een beperkte mobiliteit in de Steenovenstraat (op een
afstand van 5 meter t.o.v. de rand van de Nieuwstraat, ter hoogte van de
zijgevel van het huis Nieuwstraat nr. 59) te elimineren. Deze plaats wordt
niet langer ingenomen door de familie Fretin ingevolge verkoop van
voertuig. In de onmiddellijke omgeving, meerbepaald ter hoogte van de
kerk Sas, is nog een dergelijke parkeerplaats beschikbaar.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/12/2005 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Steenovenstraat).
Artikel 2
In de Steenovenstraat, tussen Nukker- en Nieuwstraat, is het beurtelings
parkeren van toepassing.
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
zijde van de even huisnummers en door verkeersborden E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Steenovenstraat, tussen Nieuw- en Spaarzaamheidstraat, wordt
parkeerverbod ingevoerd langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 4
In de Steenovenstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf 9 m van de hoek Nieuwstraat
over een lengte van 1 m;
- naast de garage van het huis nr. 1A, over een lengte van 2 m in noordelijke
richting
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Watervliegpleinstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de

•
•
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•

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/03/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Watervliegpleinstraat

Feiten, context •
en argumentatie

De lokale politie Bredene/De Haan stelt voor de parkeerplaats voor
personen met een beperkte mobiliteit in de Watervliegpleinstraat,
meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 6, te elimineren. Deze plaats
wordt niet langer ingenomen door de aanvrager ervan (verhuizing). In de
onmiddellijke omgeving, meerbepaald op de parkeerplaats binnen het
domein gemeentelijk sportcentrum, bevinden zich nog twee dergelijke
parkeerplaatsen.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/03/2008 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Watervliegpleinstraat.
Artikel 2
In de Watervliegpleinstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
kant van de even huisnummers en door de verkeersborden E7 aan de kant van
de oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Watervliegpleinstraat is het verboden te parkeren ter hoogte van de
garagetoegangsweg aldaar, tussen de percelen Watervliegpleinstraat 26 en
Spuikomlaan 28.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen
en dit overeenkomstig artikel 75.1.2° van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit.
Kennisneming van de tijdelijke
politieverordening van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/07/2008 op de
politie van het wegverkeer nopens de Sluizenstraat.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikels 130bis en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

brief van de lokale politie – politiezone Bredene/De Haan d.d. 08/07/2008
houdende voorstel tot het inrichten van asverschuivingen in de Sluizenstraat
en invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/uur op deze plaats
tijdelijke politieverordening van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 14/07/2008 op de politie van het wegverkeer in de Sluizenstraat +
bijhorende schetsen

Door de lokale politie – politiezone Bredene/De Haan worden geregeld
snelheidscontroles uitgevoerd in de Sluizenstraat, o.a. in het gedeelte tussen
aansluiting Dorpsstraat en manège Nyssen, waar een snelheidsbeperking tot
50 km/uur van kracht is. Desondanks is het aantal bestuurders, dat deze
snelheid overschrijdt, niet gedaald.
Op de bespreking lokale politie – gemeentebestuur Bredene d.d.
01/07/2008 werd het voorstel geformuleerd om, bij wijze van proef, in
voornoemd gedeelte Sluizenstraat, twee wegversmallingen met vrije
doorgang van 3 meter aan te brengen en de snelheid op de plaats van deze
verkeersinfrastructuur te beperken tot 30 km/uur. Het kruisen van
autoverkeer zal op deze plaats bijgevolg niet mogelijk zijn. De voertuigen
zullen er om beurt kunnen doorrijden door middel van een
voorrangsregeling. Om de snelheid te temperen zal tevens de denkbeeldige
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•

rand van de rijbaan worden aangeduid.
Inmiddels werd door het college van burgemeester en schepenen een
desbetreffende tijdelijke politieverordening vastgesteld, die van kracht
wordt vanaf de plaatsing van de verkeersinfrastructuur voor een
proefperiode van 6 maand.

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat zijn fractie akkoord kan gaan met deze
aanpassing van deze verkeerssituatie in de Sluizenstraat, aangezien raadslid Dany
Hollevoet ook reeds in de verkeerscommissie aandacht heeft gevraagd voor
deze onveilige verkeerstoestand. Het raadslid wenst wel dat de evaluatie van
deze proefopstelling straks gebeurt door de verkeerscommissie waarin een
aantal deskundigen zetelen.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening van het
college van burgemeester en schepenen d.d. 14/07/2008 op de politie van het
wegverkeer betreffende de Sluizenstraat, die van kracht wordt vanaf de
plaatsing van de verkeersinfrastructuur voor een proefperiode van 6 maand.

Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•
•

Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad, in
zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/11/1999 houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meerbepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meerbepaald 519.797,79 EUR, btw inclusief
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg) tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
beslissing van de gemeenteraad d.d. 11/03/2002 houdende wijziging van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gewestwegen (Kapelstraat – aanleg zebrapad ter hoogte van het huis nr. 47)
brief van de lokale politie-politiezone Bredene/De Haan houdende gunstig
advies over de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers in de
Kapelstraat ter hoogte van het huis nr. 55
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/07/2008
houdende tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer in de
Kapelstraat (verplaatsen oversteekplaats voetgangers)

De verkeersregeling Kapelstraat ressorteert momenteel nog onder de
aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het wegverkeer
betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Kapelstraat,
gemeenteweg, is nog niet gebeurd.
Zwakke weggebruikers merken op dat de verkeerssituatie langs de
Kapelstraat, meerbepaald in de omgeving van de handelszaken Proxy
Delhaize en Little, onveilig is. Klanten van beide winkels, die de straat
oversteken om de daartegenover gelegen parking te bereiken, beschikken
immers over geen oversteekplaats voor voetgangers.
Om de openbare veiligheid op deze plaats te waarborgen is het college van
burgemeester en schepenen, in zitting bijeen op 14/07/2008, overgegaan tot
het vaststellen van een tijdelijke politieverordening houdende:
- opheffing van het zebrapad Kapelstraat, gelegen ter hoogte van het huis
nr. 47;
- aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers in de Kapelstraat, haaks
over de rijbaan en het fietspad, ter hoogte van het huis nr. 55
Over deze ingreep werd door de lokale politie – politiezone Bredene/De
Haan gunstig advies uitgebracht.
Fernand Alleman, zaakvoerder van Syndic Solutions, Kapelstraat 56, 8450
Bredene merkt op dat er ter hoogte van de vluchtweg van residentie Astrid,
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die uitkomt op de Kapelstraat (tussen huizen nrs. 50 en 70), frequent
geparkeerd wordt, ondanks parkeerverbod op deze plaats. Hij stelt voor
op de parkeerstrook, die grenst aan het einde van deze private weg, een
verdrijvingsvlak in te richten.
Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat op de plaats waar
het zebrapad werd opgeheven er nog steeds een zebrapad aanwezig is op de
fietspadstrook, terwijl anderzijds op de nieuwe oversteekplaats het zebrapad
niet wordt doorgetrokken over het fietspad. Ook het zebrapad ter hoogte van
de markt is niet doorgetrokken over het fietspad.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat zo spoedig als enigszins mogelijk de
nodige werken zullen worden uitgevoerd.
Raadlid Dany Hollevoet die volgende opmerkingen formuleert:
- door het zebrapad te verleggen richting De Haan wordt niet alleen een
bestaande veilige oversteekplaats verwijderd, maar wordt tevens de
verplichting in hoofde van de voetgangers om op een veilige manier op een
zebrapad over te steken verkleind. Immers artikel 80.1 van de Wegcode
verplicht de voetgangers om over te steken op een zebrapad wanneer deze
zich binnen een afstand van 30 meter bevindt.
- door het zebrapad te verleggen richting De Haan en dus dichter bij de
oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Brusselstraat, bezitten
de voetgangers zodoende minder afstand om gebruik te moeten maken van
een zebrapad.
- om reden dat er nergens in de wetgeving terug te vinden is dat geen zebrapad
mag worden aangebracht binnen een straal van 30 meter afstand van een
ander zebrapad, was het beter om het bestaande zebrapad te behouden en,
omwille van de verkeersveiligheid, een tweede zebrapad aan te leggen.
Burgemeester Willy Vanhooren die suggereert om hier een breed voetpad aan
te leggen
Raadslid Gilbert Vanleenhove die er de aandacht op vestigt dat dit inderdaad
ook in andere steden en gemeenten gebeurt en dat bijgevolg deze suggestie
verder dient onderzocht.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen wordt als volgt gewijzigd
Hoofdstuk IV (Wegmarkeringen) – artikel 10 - A (Oversteekplaatsen voor
voetgangers)
Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
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as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het Koninklijk Besluit van
01/12/1975
Opheffing
Kapelstraat haaks over de rijbaan en het fietspad ter hoogte van het huis nr. 47
Vaststelling
Kapelstraat haaks over de rijbaan en het fietspad ter hoogte van het huis nr. 55.
Hoofdstuk IV (Wegmarkeringen) – artikel 10 – I (Verkeersgeleiders)
Kapelstraat
Langs de zijde van de even huisnummers, tussen de huizen nrs. 50 en 70,
meerbepaald op de parkeerstrook over een lengte van 25 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte arceringen,
overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975

Punt 6: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op de parking Duinen, gelegen langsheen de Kapelstraat.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•

Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•

tijdelijke politieverordening d.d. 09/07/2008 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de parking Duinen, gelegen
langsheen de Kapelstraat vanaf 10 t.e.m. 14/07/2008

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van een Theater Boulevard op 12/07/2008,
en argumentatie organisatie gemeentelijke dienst toerisme was het noodzakelijk om bij
hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening door de burgemeester te
laten vaststellen.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de parking Duinen, gelegen
langsheen de Kapelstraat, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van
een Theater Boulevard op 12/07/2008, organisatie gemeentelijke dienst
toerisme

Punt 7: secretariaat - Gemeentelijk patrimonium. Verkaveling Danckaertstraat (familie
Minne). Kosteloze overdracht elektriciteits- en gasdistributienet + palen en armaturen door
verkavelaar aan Gemeente Bredene. Verkoop elektriciteits- en gasdistributienet + openbaar
verlichtingsnet door Gemeente Bredene aan IMEWO. Goedkeuring van de voorwaarden.
Sluiten transacties.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904
Ministeriële Omzendbrief B.A.-G-89.15 over de vervreemding van
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•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

onroerende goederen door de gemeenten
Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
artikel 105 van het decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening
artikel 36 van het decreet d.d. 22/02/1995 betreffende de bodemsanering

Ministeriële beslissing van 22/11/1957 – nr. EE/74.413 betreffende
registratie- en zegelrechten
B.P.A. nr. 8 “Maria-Duyne”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
05/11/1985
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2005
houdende vergunning aan Johan Minne, Luc Van de Velde-Maria Minne en
Boey Invest voor het verkavelen van gronden, gelegen Danckaert-,
Spanjaard- en Draversstraat en Hippodroomlaan
brieven van OVAM d.d. 16/12/2005, 19/12/2005 en 09/03/2006 betreffende
de bodem van de desbetreffende onroerende goederen
proces-verbaal d.d. 28/06/2006 van voorlopige oplevering van de wegenisen rioleringswerken in de verkaveling Danckaertstraat (familie Minne),
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, in zitting
van 07/08/2006
brieven d.d. 23/11/2007 en 10/12/2007 van IMEWO over de afhandeling van
verkavelingsdossiers
brief d.d. 28/12/2007 van IMEWO nopens de betaling van de bedragen uit
de zogenaamde “driehoeksformule” met betrekking tot verkavelingen
brief d.d. 01/02/2008 van IMEWO betreffende de actualisering van de
verkavelingsreglementen
brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en
Provinciale Besturen-Financiën en Personeel d.d. 15/01/2008 betreffende
het openbaar nut van de geplande verkoop van onroerende goederen door
de Gemeente Bredene aan IMEWO
ontwerp van de akte van kosteloze overdracht van het elektriciteits- en
gasdistributienet + palen en armaturen in de verkaveling Danckaertstraat
door verkavelaar (familie Minne) aan de Gemeente Bredene
ontwerp van akte van verkoop van het elektriciteits- en gasdistributienet +
openbaar verlichtingsnet in de verkaveling Danckaertstraat door de
Gemeente Bredene aan IMEWO

In de reglementering inzake aanleg, oprichting en/of aanpassing van
distributie-installaties
voor
elektriciteit,
openbare
verlichting,
elektriciteitscabines en aardgas in verkavelingen, die per 01/01/2005 door
IMEWO werd ingevoerd, is de procedure bij verkavelingen als volgt
omschreven:
- Aanvraag bij distributienetbeheerder door verkavelaar voor aanleg van
distributie-installaties voor gas en elektriciteit en dit op basis van een
verkavelingsvergunning;
- Betaling door verkavelaar aan distributienetbeheerder IMEWO vóór de
uitvoering van de werken (verkavelaar wordt dan tijdelijk eigenaar van de
installaties);
- Overdracht om niet van de desbetreffende netten door de verkavelaar
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•

•

•

•

•

aan de gemeente na de voorlopige oplevering van de werken, via
authentieke akte;
- Verkoop door de gemeente van de installaties, met uitzondering van
palen en armaturen, aan IMEWO voor een bedrag, dat overeenstemt met
de som, betaald door de verkavelaar aan IMEWO, via authentieke akte
Voornoemd reglement, waarin de financiële regeling gebaseerd was op de
zogenaamde “driehoeksconstructie”, werd per 01/01/2008 gewijzigd.
Volgens de nieuwe regeling dient de verkavelaar de tussenkomst in de
aanleg van de netten te betalen aan de distributienetbeheerder, zonder zelf
eigenaar te worden en wordt de Gemeente eigenaar van de openbare
verlichting na oplevering van de werken
De verkaveling Danckaertstraat (familie Minne) is één van de verkavelingen,
die nog in aanmerking komen voor de “driehoeksconstructie” en waarvoor
bijgevolg nog dient te gebeuren de kosteloze overdracht van het
elektriciteits- en gasdistributienet (inclusief palen en armaturen) door
verkavelaar aan Gemeente Bredene en de verkoop van het elektriciteits- en
gasdistributienet + openbaar verlichtingsnet door Gemeente Bredene aan
IMEWO. De distributienetbeheerder IMEWO betaalt nog uit voor alle
verkavelingen, waarvan het grondwerk per 21/12/2007 werd uitgevoerd.
Voor de verkavelingen, waarvoor een aanvraag werd ingediend na
30/09/2007, kunnen echter niet langer financiële middelen worden
gegenereerd. De verkoopsom van het elektriciteits- en gasdistributienet +
openbaar verlichtingsnet in de verkaveling Danckaertstraat werd reeds op
onze financiële rekening gestort (46.200 EUR voor elektriciteit en openbare
verlichting en 38.500 EUR voor gas).
De kosteloze overdracht van het elektriciteits- en gasdistributienet + palen
en armaturen door de verkavelaar aan de Gemeente Bredene en de
verkoop van het elektriciteits- en gasdistributienet + openbaar
verlichtingsnet door de Gemeente Bredene aan IMEWO, beide transacties
voor openbaar nut, dienen te gebeuren bij notariële akte. De burgemeester
kan hier optreden als instrumenterend ambtenaar
Overeenkomstig de ministeriële beslissing van 22/11/1957 – nr. EE/74.413
betreffende registratie- en zegelrechten en de brief van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale BesturenFinanciën en Personeel d.d. 15/01/2008 betreffende het openbaar nut van
de geplande verkoop van onroerende goederen door de Gemeente
Bredene aan IMEWO geldt voor beide akten een vrijstelling van registratieen zegelrechten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan:
- de voorwaarden van de kosteloze overdracht van het elektriciteits- en
gasdistributienet + palen en armaturen in de verkaveling Danckaertstraat
door de verkavelaar aan de Gemeente Bredene en de voorwaarden van de
verkoop van dit elektriciteits- en gasdistributienet + openbaar
verlichtingsnet door Gemeente Bredene aan distributienetbeheerder
IMEWO;
- de kosteloze overdracht door de verkavelaar Danckaertstraat aan de
Gemeente Bredene en de verkoop aan IMEWO, voor de som van 46.200
EUR (elektriciteitsdistributienet en openbaar verlichtingsnet) en 38.500
EUR (gasdistributienet), onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad
van Bestuur van IMEWO
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN 2007
Omschrijving
Verkoop van ander
patrimonium
–
elektriciteit en gas

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming Budgetcode
Dienst
BD
46.200 EUR – 552/779-9807/07
elektriciteit
38.500 EUR - gas 551/779-98 07/07
Reeds opgenomen in
de rekening 2007

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
- de voorwaarden van de kosteloze overdracht van het elektriciteits- en
gasdistributienet + palen en armaturen in de verkaveling Danckaertstraat door
de verkavelaar aan de Gemeente Bredene en de voorwaarden van de verkoop
van dit elektriciteits- en gasdistributienet + openbaar verlichtingsnet door
Gemeente Bredene aan distributienetbeheerder IMEWO;
- de kosteloze overdracht door de verkavelaar Danckaertstraat aan de
Gemeente Bredene en de verkoop aan IMEWO, voor de som van 46.200 EUR
(elektriciteitsdistributienet en openbaar verlichtingsnet) en 38.500 EUR
(gasdistributienet), onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van
Bestuur van IMEWO
De ontwerpakten betreffende beide voornoemde transacties maken
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
schuldenaar
Verkoop van ander
patrimonium
–
elektriciteit en gas

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
46.200 EUR – 552/779-9807/07
elektriciteit
38.500 EUR - gas 551/779-98 07/07
Reeds opgenomen in de
rekening 2007

Punt 8: technische dienst - Grondverhandelingen - Principiële goedkeuring van de kosteloze
overdracht door nv woningbouw Huyzentruyt en VLIMM nv van 3.127 m² grond voor inlijving
in het openbaar domein van de Brouwerijstraat
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van het wegentracé in de private verkaveling voor de uitbreiding van de
Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de weg en rioleringswerken in de private verkaveling voor de uitbreiding
van de Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de aanleg van het waterdistributienet in de private verkaveling voor de
uitbreiding van de Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de aanleg van OV-, LS- en gasnet in de private verkaveling voor de
uitbreiding van de Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de aanleg van het ICS-net in de private verkaveling voor de uitbreiding van
de Pescatorstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/09/2003
houdende het verlenen van de verkavelingvergunning (dossiernummer
5.00/35002/1023.2)
metingplan d.d. 16/09/2005, opgemaakt door bvba landmeter Van Damme,
Gistelsteenweg 213, 8490 Varsenare – Jabbeke
asbuiltplan nr. 02.074, opgemaakt door Grontmij, Oostendse Steenweg 146,
8000 Brugge en het terreinformulier inspectieput
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/11/2005
houdende goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige overname
voor de uitbreiding van de Pescatorstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/01/2008
houdende goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve oplevering
d.d. 19/12/2007 van de weg- en rioleringswerken in de verkaveling
“Pescatorstraat” - Brouwerijstraat

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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•

brief d.d. 30/04/2008 van woningbouw nv Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33,
8791 Beveren-Leie (Waregem) houdende de vraag tot overdracht van
grond in de Brouwerijstraat

Feiten, context •
en argumentatie

Zowel nv VLIMM, p.a. L. Spilliaertstraat 18, 8400 Oostende, als nv
woningbouw Huyzentruyt, p.a. Wagenaarstraat 33, 8791 Beveren Leie
(Waregem) vragen om kosteloos afstand te doen van grond, gelegen in de
Brouwerijstraat om in te lijven in het openbaar domein .
Uit het metingplan blijkt dat het 3 loten betreft, kadastraal gekend 2e
afdeling sectie D :

•

lotnr.
1
2
3

Tussenkomsten

kadastraal nr.
deel van 56p
64/02
deel van 56r

eigenaar
oppervlakte
VLIMM
1.866 m²
VLIMM
285 m²
Huyzentruyt
976 m²
totaal :
3.127 m²

Raadslid Kristof Vermeire die de stand van zaken wenst te kennen inzake de
aanleg van een speelplein in de omgeving van de Brouwerijstraat
Schepenen Jacques Deroo en Kristien Vanmullem die antwoorden dat dit
speelplein niet kan worden gerealiseerd op de hiervoor oorspronkelijk
voorziene locatie wegens de aanwezigheid van te veel leidingen in de
ondergrond. Momenteel worden andere mogelijkheden onderzocht om hier
een speelplein te realiseren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn principiële goedkeuring aan de kosteloze
overdracht door door nv VLIMM en nv woningbouw Huyzentruyt van 3.127 m²
grond, gelegen Brouwerijstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie nrs. deel van
56p, 64/02 en deel van 56r om in te lijven in het openbaar domein . Het
metingplan maakt integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 9: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2007 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•

rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Rikier
bewijsstukken bij de rekening 2007

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Rikier werd als volgt afgesloten:
Ontvangsten
73.473,30 EUR
28.627,10 EUR

gewone dienst
buitengewone dienst
door de bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
TOTAAL
102.100,40 EUR

Uitgaven
50.300,69 EUR
18.847,04 EUR
9.728,11 EUR
78.875,84 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 23.224,56 EUR
•

•

De rekening 2007 valt onder een wettelijke overgangsregeling. De
boekhouding en de modellen die moeten worden gebruikt zijn deze zoals
vastgelegd in de koninklijke besluiten van 7/08/1870, 28/02/1871 en
12/09/1933, terwijl het administratief toezicht op de rekening deze is van
het decreet van 7/05/2004. Door het nieuwe administratief toezicht heeft
de gemeente voortaan slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over
de rekening. Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt
dit met een gunstig advies gelijkgesteld. Het advies dient te worden
overgemaakt aan de provinciegouverneur. Nieuw is ook dat de
nevengemeenten voortaan geen eigen advies meer uitbrengen over de
rekening.
De rekening 2007 moet volgens het decreet van 7/05/2004 worden
afgesloten op 31/12/2007. Vroeger liep deze termijn tot 28/2 van het
daaropvolgende jaar. Dit heeft als gevolg dat enkele inkomsten en uitgaven
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•

•

die verbonden zijn aan het dienstjaar 2007 in de rekening 2008 zullen
opduiken. Aangezien dit normaal vooral voor uitgaven het geval zal zijn,
vertekent dit enigszins het resultaat van de rekening in positieve zin.
De rekening stemt overeen met de ingediende bewijsstukken. Er wordt wel
afgeweken van de begroting 2007 en de diverse begrotingswijzigingen.
− Concreet worden de uitgaven die in de begroting waren voorzien voor
de artikels 50o en 50p geboekt op het artikel 50l. Wellicht gebeurde dit
vanwege een technische beperking van de boekhoudsoftware.
Op te merken valt dat vanaf maart wordt afgeweken van de voorgeschreven
manier om de werknemers-RSZ te boeken. Normaal moet de RSZ worden
geboekt als een ordeverrichting (de brutowedde wordt geboekt bij de
lonen, de werknemers-RSZ wordt vervolgens geboekt als ontvangst en
tenslotte wordt de RSZ weer geboekt als uitgave aan het sociaal
secretariaat). Vanaf maart wordt een verrekening toegepast, waardoor in
uitgaven bij de wedden meteen en enkel de nettowedde wordt geboekt en
in ontvangsten geen RSZ meer wordt ingeschreven. Dit heeft geen effect op
het resultaat van de rekening, maar is wel een inbreuk op het principe van
de universaliteit van de begroting / de rekening.

Tussenkomsten

Met betrekking tot de opmerkingen die werden geformuleerd over de rekening
2007 van de kerkfabriek Sint-Rikier, merkt raadslid Gilbert Vanleenhove op dat
de financiële verrichtingen werden uitgevoerd en de rekening werd opgemaakt
conform de onderrichtingen van het Bisdom.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Rikier
gunstig te adviseren.

Punt 10: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2007 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•

rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
bewijsstukken bij de rekening 2007

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus werd
als volgt afgesloten:
Ontvangsten
73.135,60 EUR
16.319,26 EUR

gewone dienst
buitengewone dienst
door de bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
TOTAAL
89.454,86 EUR

Uitgaven
45.914,97 EUR
536 EUR
14.497,23 EUR
60.948,20 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 28.506,66 EUR
•

•

•

De rekening 2007 valt onder een wettelijke overgangsregeling. De
boekhouding en de modellen die moeten worden gebruikt zijn deze zoals
vastgelegd in de koninklijke besluiten van 7/08/1870, 28/02/1871 en
12/09/1933, terwijl het administratief toezicht op de rekening deze is van
het decreet van 7/05/2004. Door het nieuwe administratief toezicht heeft
de gemeente voortaan slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over
de rekening. Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt
dit met een gunstig advies gelijkgesteld. Het advies dient te worden
overgemaakt aan de provinciegouverneur. Nieuw is ook dat de
nevengemeenten voortaan geen eigen advies meer uitbrengen over de
rekening.
De rekening 2007 moet volgens het decreet van 7/05/2004 worden
afgesloten op 31/12/2007. Vroeger liep deze termijn tot 28/2 van het
daaropvolgende jaar. Dit heeft als gevolg dat enkele inkomsten en uitgaven
die verbonden zijn aan het dienstjaar 2007 in de rekening 2008 zullen
opduiken. Aangezien dit normaal vooral voor uitgaven het geval zal zijn,
vertekent dit enigszins het resultaat van de rekening in positieve zin.
Het grote batig saldo van de rekening 2007 heeft vooral te maken met het
niet uitvoeren van grote herstellingswerken aan de kerk. Volgens de
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•

kerkfabriek bleef de aannemer die de werken moest uitvoeren in gebreke.
Deze werken zijn hernomen op het budget van 2008.
De rekening stemt overeen met de ingediende bewijsstukken, de begroting
2007 en de diverse begrotingswijzigingen. Op basis van de ingediende
bewijsstukken kan evenwel worden vermoed dat er bij het boekhouden
enkele minimale materiële vergissingen zijn gebeurd op de artikels 14
(ontvangsten), 18a (ontvangsten), 19 (uitgaven) en 41 (uitgaven).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus gunstig te adviseren.

Punt 11: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2007 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
bewijsstukken bij de rekening 2007

De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp werd als volgt
afgesloten:
Ontvangsten
gewone dienst
56.471,90 EUR
buitengewone dienst
22.998,58 EUR
door
de
bisschop
vastgestelde
uitgaven
voor de eredienst
TOTAAL
79.470,48 EUR

Uitgaven
52.081,05 EUR
0 EUR
18.341,24 EUR
70.422,29 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 9.048,19 EUR
•

•

•
•

•

De rekening 2007 valt onder een wettelijke overgangsregeling. De
boekhouding en de modellen die moeten worden gebruikt zijn deze zoals
vastgelegd in de koninklijke besluiten van 7/08/1870, 28/02/1871 en
12/09/1933, terwijl het administratief toezicht op de rekening deze is van
het decreet van 7/05/2004. Door het nieuwe administratief toezicht heeft
de gemeente voortaan slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over
de rekening. Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt
dit met een gunstig advies gelijkgesteld. Het advies dient te worden
overgemaakt aan de provinciegouverneur. Nieuw is ook dat de
nevengemeenten voortaan geen eigen advies meer uitbrengen over de
rekening.
Op te merken valt dat wordt afgeweken van de voorgeschreven manier om
de werknemers-RSZ te boeken. Normaal moet de RSZ worden geboekt als
een ordeverrichting (de brutowedde wordt geboekt bij de lonen, de
werknemers-RSZ wordt vervolgens geboekt als ontvangst en tenslotte
wordt de RSZ weer geboekt als uitgave aan het sociaal secretariaat). De
kerkfabriek past het hele jaar door een verrekening toe, waardoor in
uitgaven bij de wedden meteen en enkel de nettowedde wordt geboekt en
in ontvangsten geen RSZ wordt ingeschreven. Dit heeft geen effect op het
resultaat van de rekening, maar is wel een inbreuk op het principe van de
universaliteit van de begroting / de rekening.
Bij de bewijsstukken werden geen mandaten ingediend (= opdrachten tot
betaling door het uitvoerend orgaan aan de penningmeester).
De bewijsstukken bij de rekening werden pas ontvangen op 5/7/2008. Dit
laattijdig indienen, gekoppeld aan de chronologische ordening van de
bewijsstukken (dit wordt doorgaans geordend per artikel) en het feit dat
geen aparte grootboeken per artikel werden ingediend, maakt een controle
ten gronde van de rekening onhaalbaar binnen de termijn van 50 dagen na
ontvangst van de rekening. Eventuele vergissingen kunnen hierdoor niet per
artikel worden opgespoord.
De ingediende bewijsstukken laten anderzijds wel toe om de rekening te
controleren op de hoofdlijnen. Aangezien dit normaal gezien vanaf volgend
jaar de standaardprocedure wordt en gelet dat geen onregelmatigheden
werden vastgesteld, lijkt dit dan ook afdoende garantie te zijn over de
getrouwheid van de rekening.
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Tussenkomsten

Burgemeester Willy Vanhooren die wenst te vernemen waarom de
bewijsstukken bij de rekening pas laattijdig werden ontvangen. Schepen Erwin
Feys die antwoordt dat deze stukken pas zijn binnengekomen op 5/7/2008 nadat
hierover diverse aanmaningen werden gericht aan de penningmeester van deze
kerkfabriek.

Stemmen

Met 19 stemmen vóór en 3 onthoudingen (Tania Janssens, Françoise Praet en
Ulrike De Ridder)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp gunstig te adviseren.

Punt 12: secretariaat - Mondelinge vragen.

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Jacky Maes, schepen
Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

Verwijzingsdocumenten

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 9,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Vraag van raadslid Tania Janssens
Het raadslid vraagt aandacht voor de onveilige toestand van de toegangsweg
naar strandpost 1. Door o.m. de hoge hellingsgraad en dit vooral als er los zand
op dit pad ligt, is deze toegangsweg zeer glad en bijgevolg gevaarlijk.
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De voorbije weken hebben zich hier opnieuw een aantal ongevallen voorgedaan.
Het raadslid wenst te weten welke maatregelen hier werden genomen.
Antwoord burgemeester Willy Vanhooren:
Burgemeester Willy Vanhooren antwoordt dat dit pad door het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust, tegen het advies in van het
gemeentebestuur, werd heraangelegd in gladde kleistenen. Pas na klachten van
gebruikers en herhaald aandringen door het gemeentebestuur werden in het
steilste gedeelte van de helling de kleistenen gekanteld zodat de ruwe kant aan
de bovenzijde ligt en werd een trapconstructie met leuning gecreëerd.
Vraag van raadslid Ulrike De Ridder
Het raadslid stelt vast dat de verkeerslichten voor fietsers aan de oversteek aan
de Koninklijke Baan ter hoogte van de Zeelaan niet functioneren zoals het
hoort (de verschillende lichten werken niet gecoördineerd) wat voor heel wat
verwarring zorgt bij de fietsers en een onveilige verkeerssituatie creëert voor
deze zwakke weggebruikers
Antwoord burgemeester Willy Vanhooren:
Burgemeester Willy Vanhooren antwoordt dat het hier een zeer complexe
verkeerssituatie betreft en dat de verkeerslichten onlangs nog op vraag van het
gemeentebestuur beter op elkaar werden afgestemd.
Vraag van raadslid Rudi Debeuckelaere
Het raadslid vraagt aandacht voor het beter doen naleven van de sorteerregels
op het containerpark. Tevens merkt het raadslid op dat op een bepaalde dag
op het containerpark onvoldoende personeelsleden aanwezig waren om de
bezoekers terzake de nodige onderrichtingen te geven
Antwoord van schepen Jacques Deroo en Erwin Feys:
Schepenen Jacques Deroo en Erwin Feys antwoorden dat er normaliter steeds
voldoende personeelsleden aanwezig zijn op het gemeentelijk containerpark en
dat de klachten over het niet naleven van de sorteerregels zeker niet algemeen
zijn.
Tussenkomst raadslid Sandy Dobbelaere:
Raadslid Sandy Dobbelaere merkt op dat uit besprekingen binnen de raad van
bestuur van de IVOO is gebleken dat er inderdaad een negatieve evolutie vast
te stellen is inzake minder goed sorteren op de diverse containerparken van het
werkingsgebied van de IVOO.
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namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Eddy Gryson
voorzitter

24

