VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/10/2008

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/09/2008

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Rudi Debeuckelaere, Lionel Clybouw, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, 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

Willy Vanhooren, burgemeester en Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat tijdens vorige zitting werd
medegedeeld dat het dossier inzake verbetering van de toegankelijkheid van het
gemeentehuis in een eerstvolgende zitting aan de gemeenteraad zou worden
voorgelegd en dat deze werken ook nog dit jaar zouden worden uitgevoerd.
Het raadslid wenst andermaal de stand van zaken van dit dossier te kennen.

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Schepen Jacques Deroo en de secretaris die antwoorden dat dit dossier
inmiddels werd besproken door het college van burgemeester en schepenen en
dat de lasten, voorwaarden en gunningswijze van deze opdracht in de zitting van
17 november a.s. zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Tevens
wordt bevestigd dat deze opdracht nog dit jaar zal worden toegewezen.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 22/09/2008 worden goedgekeurd.

Verslag gemeenteraadszitting 21/10/2008

1

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van WVI op 17/12/2008.
vertegenwoordigers. Goedkeuring statutenwijziging.

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

Aanwezig

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

Afwezig

Tania Janssens, raadslid

Burgemeester Willy Vanhooren vervoegt de zitting na de geheime
stemming over de aanduiding van de vertegenwoordigers en vòòr de
mondelinge stemming over de statutenwijziging.
Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven WVI d.d. 15/09/2008 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op woensdag 17/12/2008
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI

•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 15/09/2008 nodigt de WVI ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op woensdag
17/12/2008.
Agenda:
• Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 23/05/2008
• Overdracht van de aandelen door het Provinciebestuur aan de
gemeentebesturen
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•
•

Statutenwijzigingen
Mededelingen

Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Sandy Dobbelaere
Lionel Clybouw

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad dient tevens uitdrukkelijk goedkeuring te hechten aan het
voorstel van de WVI inzake statutenwijziging. De overdracht van de aandelen
van het provinciebestuur in de WVI aan de gemeentebesturen vormt het
voorwerp van een afzonderlijk dossier.
Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 15 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 8 onthoudingen.
• Lionel
Clybouw
bekomt
13
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 10 onthoudingen.
Met algemene stemmen wat betreft de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
Voor de buitengewone algemene vergadering van WVI, die doorgaat op
17/12/2008 wordt Sandy Dobbelaere, raadslid, aangesteld als effectief
vertegenwoordiger en Lionel Clybouw, raadslid, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van de statuten van de
intercommunale, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de WVI van 17/12/2008.
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Punt 3: secretariaat - Schenking door Willy Bosschem van het kunstwerk "Les demoiselles de
Bredene". Definitieve aanvaarding.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek

Verwijzingsdocumenten

•

brief van de heer Willy Bosschem d.d. 09/09/2008 houdende voorstel tot
het schenken van het kunstwerk “Les demoiselles de Bredene”
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/10/2008
houdende voorlopige aanvaarding van het kunstwerk “Les demoiselles de
Bredene” van Willy Bosschem.

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Tussenkomsten

Naar aanleiding van de mogelijkheid die de voorbije zomer werd geboden
aan de kunstenaar Willy Bosschem om een retrospectieve tentoonstelling
te organiseren in het Staf Versluyscentrum en als waardering voor de goede
samenwerking met ons bestuur, wenst Willy Bosschem ons bestuur het
kunstwerk “Les demoiselles de Bredene” te schenken.
Het college van burgemeester en schepenen is in zitting van 06/10/2008
overgaan tot de voorlopige aanvaarding van deze schenking. Het behoort
evenwel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om een schenking
definitief te aanvaarden. Aangezien deze schenking juridisch kan worden
gecatalogeerd als handgift en hieraan geen voorwaarden worden verbonden
door de schenker, dient hiervoor geen notariële akte opgemaakt.

Raadslid Dany Hollevoet die meent dat het voorliggend dossier onvolledig is
omdat het advies van de cultuurraad ontbreekt.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad aanvaardt definitief de schenking van kunstenaar Willy
Bosschem van het kunstwerk “Les demoiselles de Bredene”.

Punt 4: sociale dienst - Opheffing en hervaststelling van het toelagereglement inzake de
toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van inwoners. Uitbreiding
rechthebbenden.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd d.d. 14/07/1994 en gewijzigd bij wet d.d.
20/12/1995.
Koninklijk Besluit d.d. 01/04/2007 waarin de voorwaarden zijn vastgelegd
om aanspraak te kunnen maken op een verhoogde tegemoetkoming in
kader van het OMNIO-statuut.

•

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/02/2004 houdende vaststelling van
het toelagereglement voor gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën
van inwoners
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Feiten, context •
en argumentatie

Financiële
gevolgen

Jaarlijks kent het gemeentebestuur 20 gratis restafvalzakken van 30 liter toe
aan de inwoners waarvan minstens één gezinslid aanspraak kan maken op
het WIGW-statuut toegekend in kader van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging.
Sinds 01/04/2007 werd het recht op verhoogde tegemoetkoming in kader
van deze verplichte verzekering uitgebreid tot gezinnen met een beperkt
gezinsinkomen, die echter niet tot de WIGW categorie behoren (zijnde
weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen).
De toekenning van gratis huisvuilzakken kan bijgevolg met ingang van
01/01/2009 uitgebreid worden tot de gezinnen met het OMNIO-statuut.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
DERVING VAN INKOMSTEN
Omschrijving
20 gratis huisvuilzakken van 30L/jaar

Tussenkomsten

Raming
+/- 100 gezinnen X 20 huisvuilzakken
à 0,5 EUR/stuk = 1000 EUR

Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen welke stappen zullen worden
genomen indien blijkt dat het OMNIO – statuut onterecht werd toegekend aan
personen die inmiddels het voordeel van gratis restafvalzakken hebben genoten.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat dit voordeel wordt toegekend op
basis van gegevens die worden verstrekt door de Kruispuntbank met betrekking
tot de gerechtigden op het WIGW- en nu ook het OMNIO – statuut op 1
januari van het betrokken jaar en dat het in het verleden nog niet is gebeurd dat
dit voordeel werd teruggevorderd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende vaststelling van
het reglement inzake de toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners wordt opgeheven met ingang van 01/01/2009.
Artikel 2
Het reglement inzake de toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners wordt als volgt vastgesteld :
Artikel 1
Vanaf 01/01/2009 zijn de volgende categorieën van inwoners, beperkt tot 1
inwoner per gezin en met uitsluiting van de personen die verblijven in een rustof verzorgingstehuis, jaarlijk gerechtigd op 20 gratis restafvalzakken van 30 liter:
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-

de gepensioneerden, weduwen/weduwnaars, wezen en personen
met een invaliditeitsuitkering;
de gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan personen met
een handicap, bedoeld in de wet van 27 februari 1987, wordt
toegekend;
de gerechtigden op een inkomensvervangende tegemoetkoming
voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
bepaalde categorieën van gerechtigden op verhoogde kinderbijsslag;
personen van tenminste 50 jaar oud die sedert tenminste één jaar
de hoedanigheid hebben van volledig werklozen zoals bedoeld in de
werkloosheidsreglementering,

en die bovendien op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn op de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
prestaties(WIGW-statuut):
-

de personen die op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn
op het OMNIO-statuut in kader van de verplichte verzekering
voor geneeskundige zorgen
de personen die op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn
op een leefloon of aan wie het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn op 1 januari van het betrokken jaar steun
verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste
wordt genomen.

Artikel 2
Volgende categorieën van inwoners zijn jaarlijks gerechtigd op 40 gratis
restafvalzakken van 60 liter :
-

incontinente personen die thuis verzorgd worden
dialysepatiënten van wie de dialyse thuis gebeurt

Artikel 3
Zijn gerechtigd op 20 gratis restafvalzakken van 60 liter per kind :
-

de gezinnen waarin een kind geboren wordt;
de gezinnen die een kind adopteren waarvan uit de adoptieakte
blijkt dat het de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt;
de gezinnen die in Bredene komen wonen en waarvan één of meer
kinderen, op het ogenblik van de inschrijving in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister, de leeftijd van 1 jaar nog niet
hebben bereikt.

Artikel 4
De in Bredene gevestigde onderwijsinstellingen zijn per schijf van 25 leerlingen
die ingeschreven zijn op 1 januari van het betrokken jaar, en per kalenderjaar
gerechtigd op 10 gratis PMD-zakken van 120 liter. Een begonnen schijf wordt
als een volle schijf aanzien.
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Artikel 5
Het bewijs van het voldoen aan de artikel 1 vermelde voorwaarden wordt
geleverd door :
-

ofwel de officiële gegevens die worden verstrekt door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
ofwel door een identificatiekaart en klever van het ziekenfonds
ofwel een attest dat wordt afgeleverd door het ziekenfonds
ofwel door een attest afgeleverd door het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn;

Het bewijs van het voldoen aan de in artikel 2 vermelde voorwaarden wordt
geleverd door het jaarlijks voorleggen van een medisch attest
Het bewijs van het voldoen van de in artikel 3 vermelde voorwaarden wordt
geleverd door de inschrijving in de bevolkingsregisters en in geval van adoptie
door de adoptieakte.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de modaliteiten van het
afhalen van de restafvalzakken.

Punt 5: jeugddienst - Jeugd. Bizarre Sjarelkot. Erkenning als Bredense jeugdvereniging.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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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. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende respectievelijk
het goedkeuring ‘Algemeen Subsidiereglement Jeugd’
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/09/2008
betreffende erkenning Bizarre Sjarelkot als Bredense jeugdvereniging
aanvraagdossier tot erkenning Bizarre Sjarelkot
gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 16/09/2008

•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•
•
•

•

De vereniging “Bizarre Sjarelkot” (p/a Bart Mommerency, Breendonklaan
2a, 8450 Bredene), de verzamelnaam voor de projecten “Bizarre Sjarel
Brigade” (tienerwerking) en “Sjarelkot” (jeugdhuis) op het domein De
Caproen te Bredene-Sas, diende op 03/07/2008 een aanvraag in om erkend
te worden als jeugdvereniging.
De vereniging is sedert mei 2008 ook vertegenwoordigd in de Bredense
jeugdraad
De artikels 1 t.e.m. 3 van het Algemeen Subsidiereglement Jeugd bepalen
aan welke voorwaarden moet worden voldaan om erkend te worden en
hoe de procedure verloopt om voor het eerst erkend te worden.
Uit onderzoek van het erkenningsdossier blijkt dat de vereniging voldoet
aan alle voorwaarden die worden gesteld om erkend te kunnen worden als
jeugdvereniging, nl.:
− opgericht zijn en geleid worden door een bestuur waarvan ¾ van de
leiding jonger is dan 30 jaar
− haar hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente
− minstens 10 leden tellen
− controle van de jeugdraad, jeugddienst en het college van burgemeester
en schepenen aanvaarden
− de leiding of het bestuur, dat bestaat uit één of meer verantwoordelijke
meerderjarigen, moet op zelfstandige wijze het beleid en de
programmatie bepalen, de financiën beheren en een boekhouding
bijhouden
− een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen voor alle leden afsluiten – een kopie van de polis en het
bewijs van betaling moeten aan het gemeentebestuur worden bezorgd.
− 75% van de leden moet tussen de 6 en 25 jaar zijn en wonen op het
grondgebied Bredene
− een doorlopende en geregelde werking hebben, gespreid over ten
minste 8 maanden per jaar
De gemeentelijke jeugdraad formuleerde op 16/09/2008 een gunstig advies
m.b.t. deze erkenningsaanvraag, maar formuleerde als opmerking: ‘’De
vereniging dient nog een bewijs te leveren van het feit dat er een
verzekering BA werd afgesloten voor alle leden’.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Bizarre Sjarelkot, p/a Bart Mommerency,
Breendonklaan 2a, 8450 Bredene, te erkennen als Bredense jeugdvereniging met
ingang van 01/09/2008.

Punt
6:
secretariaat
Intergemeentelijke
samenwerking.
West-Vlaamse
Intercommunales(WVI). Overname van 2.848 aandelen van 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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt,
Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven WVI d.d. 15/09/2008 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op woensdag 17/12/2008
toelichtingsnota van de WVI betreffende de buitengewone algemene
vergadering van 17/12/2008

•

Feiten, context o
en argumentatie

De kapitaalstructuur van de WVI is op heden als volgt samengesteld:
- deelnemers aandelen A – gemeenten
373.596 aandelen
- deelnemers aandelen B – andere openbare besturen
- provincie West –Vlaanderen
294.358 aandelen
- WVEM, Brugge
4.500 aandelen
TOTAAL
672.454 aandelen
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o

o

Financiële
gevolgen

Dit betekent dat de provincie West-Vlaanderen momenteel 43,77% van de
aandelen van WVI bezit
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de inbreng van de provincies in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet gereduceerd worden
tot 20%. De overname door de gemeenten van de aandelen die de
provincie boven de 20% aanhoudt, is volgens de WVI de oplossing die het
best de belangen van de drie partijen (provincie, gemeenten en WVI zelf)
met elkaar verzoent. De WVI stelt dan ook voor dat het provinciebestuur
159.868 van zijn aandelen overdraagt aan de gemeenten. De Bestendige
Deputatie heeft inmiddels in zitting van 4/09/2008 zijn goedkeuring gegeven
om deze 159.868 aandelen over te dragen aan de gemeenten tegen de prijs
van 25 EUR wat de nominale waarde is van deze aandelen.
Aan onze gemeente wordt voorgesteld om 2.848 aandelen over te nemen
van de WVI wat overeenstemt met een bedrag van 71.200 EUR. Dit
bedrag moet evenwel niet gefinancierd worden vanuit het budget van de
gemeente. De WVI stelt immers voor om een preferentieel tussentijds
dividend toe te kennen ten belope van het bedrag van 71.200 EUR. De
gemeenteraad moet zich akkoord verklaren met de overname van deze
aandelen en de rechtstreekse uitbetaling van dit preferentieel tussentijds
dividend aan het provinciebestuur.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
Omschrijving
Raming
Overname 2.848 Rechtstreekse betaling van de opbrengst van een
aandelen WVI
preferentieel tussentijds dividend van WVI ten bedrage van
71.200 EUR aan het provinciebestuur.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de overname van 2.848 aandelen
van de provincie West-Vlaanderen voor een bedrag van 71.200 EUR
Artikel 2
De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de uitkering door de WVI van
een preferentieel tussentijds dividend van 71.200 EUR ter financiering van de
overname van 2.848 aandelen.
Artikel 3
De gemeenteraad verleent volmacht aan de WVI om dit preferentieel
tussentijds dividend rechtstreeks te storten aan de provincie West-Vlaanderen
als vergoeding voor de over te nemen WVI-aandelen.
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Punt 7: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijziging van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget 2008 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 15 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit

Juridische grond

•

artikels 15 t.e.m. 16 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit
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
onderrichtingen d.d. 19/07/2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling lokale en provinciale besturen – financiën en
personeel, houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten en
meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
artikel 154 van het Gemeentedecreet

•
•

•
Verwijzingsdocumenten

•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 betreffende de vaststelling
van de gemeentebegroting (financiële nota van het budget) voor het
dienstjaar 2008
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 14/09/2007 betreffende de
specifieke aandachtspunten tot de opmaak van het gemeentebudget en het
meerjarig financieel beleidsplan
kennisname van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/09/2008 van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in de buitengewone dienst
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•

Feiten,
•
context
en
argumentatie

•

verslag van het managementteam d.d. 01/10/2008 waarbij de
gemeentesecretaris het voorontwerp van de wijziging van de financiële nota
en de beleidsnota van het budget 2008 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in
buitengewone dienst verduidelijkt

De invoering van het Gemeentedecreet heeft de financiële cyclus grondig
gewijzigd. Vanaf 2007 werd de vroegere gemeentebegroting vervangen door het
budget. Dit budget bestaat uit een exploitatiebudget (vroegere gewone dienst),
investeringsbudget (vroegere buitengewone dienst) en liquiditeitenbudget (latere
invoering). Omdat artikel 151 van het Gemeentedecreet op vandaag nog niet is
ingevoerd, blijft de terminologie gewone en buitengewonde dienst gehandhaafd.
De invoering van het ‘budget’ houdt niet enkel een naamsverandering in, maar
veronderstelt een andere aanpak en nieuwe werkwijze.
De begrotingswijziging wordt vervangen door de wijziging van de financiële nota
van het budget. De financiële nota vormt het vroegere begrotingsdocument.
Aan het budget of de budgetwijziging wordt ook een beleidsnota.
Deze
beleidsnota omvat o.a. het doelstellingenbudget. In het doelstellingenbudget
wordt een onderscheid gemaakt tussen het gelijkblijvend beleid en de
actieplannen. Deze actieplannen werden omschreven in het beleidsprogramma
en vinden nu hun uitvoering in het budget. Deze opsplitsing wordt voorzien
voor zowel de gewone als de buitengewone dienst. De beleidsnota omvat ook
nog een aansluitingstabel.
Deze aansluitingstabel maakt de cijfermatige
vergelijking tussen het doelstellingenbudget en de financiële nota. Een derde
bijlage aan de beleidsnota is de doelstellingennota. Deze nota heeft een
overzicht van alle lange (LT) en korte (KT) termijndoelstellingen die zijn
opgenomen in het budget. Alle actieplannen worden in deze nota ingedeeld per
LT en KT-doelstellingen. De laatste bijlage heeft een detail per actieplan, met
name welke uitgaven (zowel gewone als buitengewone) er aan een actieplan zijn
gekoppeld.

Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en
buitengewone dienst:
• Gewone dienst

volgens
de
oorspronkelijke verhoging +
budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2006
Resultaat
begrotingsrekening
2007
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2007
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3.853.171,38

0,00

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

0,00 3.853.171,38

- 362.164,00 1.316.604,73

0,00

954.440,73

3.491.007,38 1.316.604,73

0,00

4.807.612,11
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(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2008
Ontvangsten
van
het eigen dienstjaar 19.433.365,00
Uitgaven van het
eigen dienstjaar
19.428.053,00
Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven
vorige
jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat
van de budget 2008

•

317.696,00

29.725,0019.721.336,00

460.582,00

178.264,0019.710.371,00

0,00

183.760,00

0,00

183.760,00

52.450,00

50.110,00

0,00

102.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.000,00

0,00

0,00

491.000,00

- 538.138,00

-9.236,00

-148.539,00 - 398.835,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2008 4.408.777,11

Buitengewone dienst

volgens
de
oorspronkelijke verhoging +
budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2006
Resultaat
begrotingsrekening
2007
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2007
(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2008
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het
Verslag gemeenteraadszitting 21/10/2008

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

117.911,05

0,00

- 115.525,00

1.486.251,89

0,00 1.370.726,89

2.386,05

1.486.251,89

0,00 1.488.637,94

1.938.550,00
2.404.550,00

0,00
827.975,00

789.550,00 1.149.000,00
762.500,00 2.470.025,00

0,00

117.911,05
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eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven
vorige
jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat
van de budget 2008

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

125.125,00

0,00

150.125,00

491.000,00

0,00

0,00

491.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-915.600,00

64.550,00 -980.150,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2008 508.487,94

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het budget nr. 1 in
gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar 2008 worden
vastgesteld. Deze wijzigingen van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Een exemplaar van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget nr. in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst worden
toegestuurd aan de heer gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen en aan
het bevoegde Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Punt 8: financiële dienst - OCMW.
Goedkeuring van de 1ste actualisatie van het
meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene.

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, 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
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 88§1 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

brief van het OCMW d.d. 26/08/2008 betreffende de eerste actualisatie van
het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene ontvangen op
27/08/2008
brief van het OCMW d.d. 18/09/2008 betreffende addendum bij de eerste
actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
ontvangen op 19/09/2008
brief van het OCMW d.d. 03/10/2008 betreffende de vaststelling van de
eerste actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW
Bredene door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ontvangen op
06/10/2008

•
•

Voorgeschiedenis

Fase
Advies
over
de
ontwerpbeslissing OCMW
betreffende de goedkeuring
van het meerjarenplan 20082012
Goedkeuring
van
het
meerjarenplan
2008-2012
van het OCMW Bredene
Advies over de eerste
actualisatie
van
het
meerjarenplan
2008-2012
van het OCMW Bredene
Vaststelling 1ste actualisatie
van het meerjarenplan 20082012 van het OCMW
Bredene
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Actie
Datum
college van burgemeester en 22/10/2007
schepenen

gemeenteraad

26/11/2007

college van burgemeester en 22/09/2008
schepenen
Raad voor Maatschappelijk 25/09/2008
Welzijn
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Feiten, context •
en argumentatie

Het oorspronkelijk OCMW-meerjarenplan 2008-2012, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 26/11/2007, voorziet volgende evolutie van
de gemeentelijke toelage aan het OCMW
Gemeentelijke
dotatie OCMW
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Oorspronkelijke dotatie
1.900.000
1.957.000
2.015.710
2.076.181
2.138.466
2.202.620

Hieronder de oorspronkelijke aansluitingstabel i.v.m. financiële haalbaarheid
OCMW ‘gemeentelijke dotatie’ – geraamd jaarlijks overschot

•

Omschrijving
Geraamd resultaat
Gemeentelijke dotatie
Verschil (geraamd overschot)

2007
-1 744 216
1 900 000
155 784

2008
-1 901 542
1 957 000
55 458

2009
-1 742 686
2 015 710
273 024

Omschrijving
Geraamd resultaat
Gemeentelijke dotatie
Verschil (geraamd overschot)

2010
- 1 808 761
2 076 181
267 420

2011
- 1 854 183
2 138 466
284 283

2012
-1 925 139
2 202 620
277 481

Het OCMW heeft op datum van 27 augustus jl. een voorstel tot wijziging
ingediend i.v.m. bovenvermeld meerjarenplan.

1. Wijzigingen ‘met’ weerslag op de gemeentelijke toelage
•

Door de onverwachte, drievoudige loonindexaanpassing vormt het huidig
bedrag van de gemeentelijke dotatie onvoldoende garanties om de beoogde
doelstellingen te realiseren. De voorziene, procentuele stijging van de
gemeentelijke bijdrage bedraagt 3% met als basisbedrag 1 900 000 EUR
(2007). Dit bedrag blijkt op vandaag onvoldoende om de meeruitgave, te
wijten aan de extra indexaties van de wedden, op te vangen.

•

Het college heeft in zitting van 30/06/2008 reeds positief advies verleend
omtrent een eerste verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De eerste
verhoging werd berekend op 53.000 EUR. Dit bedrag stemt overeen met
een stijgingspercentage van 2% op de loonkosten aangegeven in het budget
2008 (7 maanden) en werd voorzien om de tweede loonindexatie (juli 2008)
op te vangen. Het jaar 2008 dient dan als basis om de jaarlijkse verhoging
van 3% te berekenen.

Æ de gemeentelijke dotatie werd als volgt positief geadviseerd :
Gemeentelijke
Oorspronkelijke
Gewijzigde dotatie
dotatie
dotatie
1e budgetwijziging
OCMW
2008
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afwijking
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2008
2009
2010
2011
2012

1.957.000
2.015.710
2.076.181
2.138.466
2.202.620

2.010.000
2.070.300
2.132.409
2.196.381
2.262.272

53.000
54.590
56.228
57.915
59.652

•

Een derde loonindexatie (oktober 2008) was op het ogenblik van de eerste
budgetverhoging nog niet aangekondigd. Het OCMW vraagt om deze derde
indexaanpassing bijkomend als bijdrage door te storten. Het berekend
bedrag van deze loonindexatie bedraagt voor 2008 : 25 000 EUR. De
gemeentelijke toelage voor het boekjaar 2008 zou in totaliteit dus moeten
hervastgesteld worden op 2 035 000 EUR.

•

Het effect van deze drie loonindexaties vindt ten volle zijn effect in 2009.
De loonindex van juni 2008 wordt in 2008 slechts ingeschreven voor 7
maanden, deze van oktober 2008 voor 3 maanden. Het OCMW vraagt,
conform de blijvende indexstijgingen om, i.p.v. de voorziene stijging van 3%
(op de volledige dotatie), voor de loonmassa 2009 het indexpercentage aan
te passen tot 3,5%. Deze aanpassing met 0,5% betekent een extra uitgave
ten bedrage van 25 000 EUR op jaarbasis.
Gemeentelijke
dotatie
OCMW

Oorspronkelijke
dotatie

2008
2009
2010
2011
2012

1.957.000
2.015.710
2.076.181
2.138.466
2.202.620

Gewijzigde dotatie
2e budgetwijziging
2008 +
MJP 2008-2012
2.035.000
2.312.050
2.381.412
2.452.854
2.526.440

afwijking

78.000
296.340
305.231
314.388
323.820

2. Wijzigingen ‘zonder’ weerslag op de gemeentelijke toelage
•

Twee investeringen dienen te worden herzien :
Î 1e investeringsproject : bouw sociaal huis
oorspronkelijke raming dient aangepast te worden wegens verhoogde
grondstofprijzen, loonindexaties en hogere aanbestedingen
Ruwbouw + afwerking
HVAC + sanitair
Lift
Omgevingsaanleg
Erelonen
Bemeubeling
Telefooncentrale
Toegangscontrole
Camerabewaking
Tourniquet
Prijsherziening (3%)
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RAMING
1 063 960
390 000
30 000
130 000
134 800
2 115 999,60

WERKELIJK
1 701 261,82
323 442,71
42 018,00
130 000,00
184 000,00
100 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
17 352,55
77 042,25
3 200 591,97
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De hogere uitgaven hebben diverse oorzaken :
1. sedert de opmaak van de eerste prijsraming is een aanzienlijke
stijging van de grondstofprijzen en de indexatie van de uurlonen
genoteerd, waardoor hogere aanbestedingen worden genoteerd dan
op het ogenblik van de opmaak van de raming
Æ sommige materialen zijn verdubbeld in prijs (bv.staal)
2. een aantal elementen waren in de eerste prijsraming niet
opgenomen
De verhoogde kostprijs van het Sociaal Huis wordt gefinancierd door :
Æ verhoging lening van 2 800 000 EUR op 30 jaar – 6% (i.p.v. 2 120 000
EUR op 30 jaar – 4,995%)
Æ verkoop van grond : 400 000 EUR (perceel gelegen aan camping Thalassa)
Î 2e investeringsproject : uitbreiding kamerbestand
oorspronkelijke raming dient aangepast te worden wegens verplichte
inrichting van een bijkomende badkamer (cfr. erkenningsnormen)
1e RAMING
140 000

Kamerbestand

2e RAMING
160 000

De verhoogde kostprijs van de uitbreiding kamerbestand wordt
gefinancierd door de verhoging van een geplande lening
Æ lening van 160 000 EUR op 10 jaar – 6% (i.p.v. 140 000 EUR op 10 jaar –
4,995%)
•

Eén bijkomend investeringsproject wordt toegevoegd :
De aankoop van een stuk bouwgrond, gelegen langs de Breeweg te Bredene,
voor de realisatie van het project serviceflats. De kostprijs voor de
aankoop van dit perceel bouwgrond bedraagt één symbolische euro. Dit
nieuw investeringsproject dient opgenomen te worden in het meerjarenplan
om de aankoop van het bedoelde perceel boekhoudkundig te kunnen
verwerken. De financiering van het project ‘serviceflats’ gebeurt door de
nv Serviceflats Invest via een recht van opstal. Na 30 jaar betaalt het
OCMW een eindeopstalvergoeding. De middelen tot betaling van deze
vergoeding worden tijdens de 30-jarige periode gerealiseerd via de
opbrengsten uit beleggingen van de jaarlijks te ontvangen subsidies per flat
en door het genereren van overschotten uit de bekomen huurgelden. Dit
zelfbedruipend systeem zorgt ervoor dat voor de serviceflats op zich geen
extra middelen dienen voorzien te worden.
Kostprijs
1 EUR

Bouwgrond – project serviceflats (2008/5)
Dit beoogde project wordt gefinancierd via eigen middelen.
•

De verhoogde kostprijs van het project ‘bouw sociaal huis’ en het project
‘kamerbestand’ veroorzaken hogere leningslasten.
Verhoogde

2009
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2010

2011

2012
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uitgaven
wegens
verhoogde
intresten
Lening
sociaal huis
Lening
uitbreiding
kamers
verhoging
•

70 247

70 247

70 247

70 247

989

3 952

3 952

3 952

71 236

74 199

74 199

74 199

De extra uitgaven voor leningslasten worden niet gefinancierd via de
verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar wordt intern gefinancierd
door de realisatie van volgende ontvangsten :
Æ stijging ligdagprijzen (doorgerekende indexatie)
Æ stijging RIZIV-toelage (n.a.v. indexverhoging personeel + gewijzigd
zorgprofiel bewoners)
Verhoogde
2009
2010
2011
2012
opbrengsten
Ligdagprijzen
38 128
83 000
85 000
85 906
RIZIV-toelage
78 368
131 000
134 460
137 189
verhoging
116 496
214 000
219 460
223 095

•

Financiële
gevolgen

De verhoogde ontvangsten worden enerzijds gebruikt om de hogere
leningslasten te financieren. Het gerealiseerd overschot tussen enerzijds de
gestegen leningslasten en anderzijds de verhoogde opbrengsten wordt
aangewend om de gestegen energiekosten op te vangen. Ook de gestegen
prijzen voor voeding kunnen op deze manier worden bekostigd. Voor gans
2008 worden de voedingsproducten door alle leveranciers aangerekend aan
de vastgestelde eind 2007 (contractprijs). Voor de nieuwe contracten af te
sluiten m.b.t. 2009 zal echter een omvangrijke meerprijs worden
aangerekend door de verscheidene handelaars, conform de huidige
marktvoorwaarden.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
overheidsinstellingen
(OCMW)
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Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
2 035 000 EUR 831/435-01
G.D.
1 957 000 EUR
MJP – jaarlijkse
indexatie 3% Onvoldoende krediet
(2009 : op – voorstel aan de
om
loonmassa 3,5%) gemeenteraad
budgetwijziging door
te voeren
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+ 78 000 EUR

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot de verkoop door het OCMW
van een perceel grond van 2.500m² wenst te weten welke procedure hiervoor
zal gevolgd worden. Raadslid Gilbert Vanleenhove wenst te weten of de
openbaarmaking hiervan niet verplicht is.
Schepen Jacky Maes, die antwoordt dat dit niet noodzakelijk is, aangezien de
bedongen prijs (160 EUR/m²) hoger ligt dan de schattingsprijs (150 EUR/m²) en
er slechts één koper in aanmerking komt voor de verwerving van dit perceel.
Bij de openbare verkoop bestaat het risico dat de koper slechts 150 EUR/m²
biedt.

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 eerste actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012
van het OCMW Bredene goed.

Punt 9: secretariaat - Mondelinge vragen / opmerkingen

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 9,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007
Vraag van raadslid Kristof Vermeire
In de strategische nota van de meerjarenplanning 2007 – 2012 is voorzien dat
vanaf 2008 de voor het publiek toegankelijke gemeentediensten één avond per
week zouden open zijn tot 18 uur. Wat is de stand van zaken?
Antwoord burgemeester Willy Vanhooren
Burgemeester Willy Vanhooren antwoordt dat Bredene met openingsuren van
het gemeentehuis op zaterdagvoormiddag en het project “Dienstverlening aan
huis” een trendsetter is wat betreft ruime dienstverlening aan de bevolking. De
uitbreiding van de openingsuren met één avond per week zal aldus de
burgemeester een bijkomende druk leggen op het personeel dat nu al
regelmatig zaterdagprestaties moet leveren. Een overleg met personeel en
vakorganisaties is hierover dan ook noodzakelijk. Daarenboven moet, aldus de
burgemeester, een en ander ook bekeken worden in de context van de
ingebruikname van het Sociaal Huis die een reorganisatie van de dienstverlening
met zich zal meebrengen.
Opmerking raadslid Emily Baert
Raadslid Emily Baert die de raad er de aandacht op vestigt dat, in tegenstelling
tot wat te lezen valt in de nieuwsbrief van de CD&V, zij wel degelijk haar
mandatenlijst heeft overgemaakt aan het Rekenhof. De gegevens die zijn
verschenen in het Belgisch Staatsblad berusten op een misverstand omdat
mandatenlijst en vermogensaangifte samen werden overgemaakt aan het
Rekenhof. Het raadslid meent dat een verontschuldiging van de CD&V hier op
zijn plaats is.
Burgemeester Willy Vanhooren dringt aan op een rechtzetting in het
eerstvolgend info – blad van de CD&V – fractie.
Raadsleden Gilbert Vanleenhove en Kristof Vermeire antwoorden dat zij, indien
uit het Belgisch Staatsblad blijkt dat de informatie over het niet indienen door
raadslid Emily Baert inderdaad foutief zijn, zich graag zullen verontschuldigen en
tevens een rechtzetting zullen opnemen in het CD&V – blad.

Toegevoegde punten:

Geheime zitting
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namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 21/10/2008

Eddy Gryson
voorzitter
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