VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/01/2009
Toevoeging punt aan de dagorde

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 29 van het Gemeentedecreet

Feiten, context Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om
en argumentatie volgend punt toe te voegen aan de dagorde van de zitting van de gemeenteraad
van heden:
“Schenking door Lucienne Vanbesien (Lucy Loes) van haar portret.
Aanvaarding.”
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om volgend punt toe te voegen aan de dagorde van
de zitting van de gemeenteraad van heden:
“Schenking door Lucienne Vanbesien (Lucy Loes) van haar portret.
Aanvaarding.”
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Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 18/12/2008

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Naar aanleiding van de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting wenst
raadslid Kristof Vermeire te vernemen wanneer het dossier “Gemeentelijke
Administratieve Sancties” zal worden voorgelegd aan de raad. In een eerdere
zitting werd medegedeeld dat dit zou gebeuren in de raad van januari.

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat dit dossier grondig wordt
voorbereid en zal geagendeerd worden voor de zitting van 16 februari a.s.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 18/12/2008 worden goedgekeurd.

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

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Antwerpenstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in vergadering bijeen op 06/11/2008,
heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van Kelly Rega,
Antwerpenstraat 42, 8450 Bredene, tot het invoeren van parkeerverbod
langs weerszijden van de garage, gelegen op voornoemd adres.
Aanvraagster ondervindt moeilijkheden bij het inrijden van voornoemde
garage, wanneer voertuigen tot tegen de rand van deze inrit gestationeerd
zijn.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 25/02/2008
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het

Verslag gemeenteraadszitting 26/01/2009

3

wegverkeer betreffende de Antwerpenstraat.
Artikel 2
In de Antwerpenstraat op de parkeerstrook ter hoogte van de garage
van het huis nr. 42, wordt er over een lengte van zes meter een
parkeervak ingericht. Deze reglementering wordt aangeduid door
middel van witte markeringen, die de plaats afbakenen, waar de
geparkeerde voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 3
In de Antwerpenstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A (verboden rijrichting Gent- naar Brusselstraat).
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 4
De Antwerpenstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe
zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-AntwerpenstraatGolfstraat-Hasseltstraat”
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
In de Antwerpenstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”

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

Aanwezig

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

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 19/12/2005 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Dorpsstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008,
werd gunstig geadviseerd de vraag van Karel Mestdagh-Katrien De Wilde,
Dorpsstraat 144, 8450 Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod aan
de overzijde van de garage van de woning, gelegen op voornoemd adres.
Aanvragers ondervinden immers moeilijkheden bij het in- en uitrijden van
deze garage.

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 (Dorpsstraat)
Artikel 2
De Dorpsstraat wordt verdeeld in twee rijstroken
* door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01.12.1975.
- vanaf de scheiding van huizen nr. 77/79 tot de scheiding van huizen nr.
93/95, onderbroken ter hoogte van nr. 91, in de bocht ter hoogte van
huizen nr. 85-87, ter hoogte van de garage van het huis nr. 76 en ter hoogte
van nr. 72.
- vanaf het einde van de onderbroken streep, die begint ter hoogte van het
huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de Fr. Vinckelaan, eindigend in een
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druppelvormige verkeersgeleider.
* door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01.12.1975.
- vanaf de scheiding huis nr. 29/watertoren tot de aansluiting met de
Sluizenstraat, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter van 0,70
meter.
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met het Jagerspad
- vanaf het huis nr. 2 in de richting Fr. Vinckelaan over een afstand van 6
meter
- in de bocht ter hoogte van huis nr. 46 aansluitend op de volle witte lijn ter
hoogte van de scheiding der huizen Dorpsstraat 53/Duinenstraat 2.
Artikel 3
In de Dorpsstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat, wordt een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, zoals aangeduid op het plan in
bijlage, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975
Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht, zoals aangeduid op het plan in bijlage.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr 91 tot 95.
Artikel 5
In de Dorpsstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- vanaf zijde school naar oosthoek begraafplaats
- vanaf zijde huis nr. 46 naar zijde huis nr. 53
- vanaf zijde huis nr. 110 naar zijde begraafplaats
- ter hoogte van het huis nr. 38
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 6
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep op 2 meter van het trottoir.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
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In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, worden op de parkeerstrook individuele parkeerplaatsen
ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 8
In de Dorpsstraat op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ worden 3 parkeerplaatsen ingericht, haaks ten
opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 9
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden E5 aan de
zijde van de even huisnummers en de verkeersborden E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 10
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf huis nr. 46 tot de G. Gezellestraat langs de zijde van de even
huisnummers
- vanaf de bocht ter hoogte van huis nr. 46 tot het huis nr. 29 langs de zijde van
de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 11
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 12
In de Dorpsstraat, op de parking tegenover het huis nr. 38, is het parkeren van
07.00 tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten en dit van
maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord
"Van 07.00 tot 19.00 uur - max. 30 minuten" – “van maandag tot
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en met zondag”
Artikel 13
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11 meter vòòr
de scheiding der huizen nrs. 26 en 28 tot aan deze scheiding, is het parkeren van
07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord
"Van 07.00 tot 19.00 uur - max. 30 minuten"

Artikel 14
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren beperkt tot
maximum 30 minuten, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
− op de parkeerplaatsen op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’.
− aan de zijde van de onpare huisnummers, voorbij de ingang van de
watertoren over een afstand van 12 meter. Begin en einde van deze
parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van een verkeersgeleider.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Maximum 30 minuten”.
Artikel 15
In de Dorpsstraat, tussen Priorijhofstraat en Molenstraat, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 16
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf het Jagerspad tot en met ter hoogte van het huis nr. 144.
- vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte huis nr. 46 over een
lengte van 14 meter in de richting Sluizenstraat, zijde even huisnummers
- zijde begraafplaats, vanaf de Molenstraat tot 5 meter vòòr de hoofdingang van
de begraafplaats
- langs beide zijden ter hoogte van het huis nr 27
- aan de overzijde van de garage van het huis nr. 144 over een lengte
van 5 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
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Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Rozenlaan). Her vaststelling.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 25/02/2008 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Rozenlaan)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Over de aanvraag van Jean-Marie Michiels, Rozenlaan 7/0001, 8450 Bredene,
voor het invoeren van parkeerverbod in de Rozenlaan, meerbepaald ter
hoogte van de voordeur van het huis nr. 7/0001, over een afstand van 1 à
1,5 meter, werd door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen
op 06/11/2008, gunstig advies uitgebracht Aanvrager verplaatst zich door
middel van een elektrische rolwagen en heeft moeilijkheden bij het
binnengaan van de woning, wanneer ter hoogte van deze een voertuig is
geparkeerd.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/02/2008 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Rozenlaan.
Artikel 2
In de Rozenlaan, ter hoogte van de voordeur van het huis nr. 7/0001,
wordt er op de parkeerstrook een rechthoekige verkeersgeleider of
verdrijvingsvlak van 2 meter breed en 1,5 meter lang ingericht
,overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Rozenlaan is de toegang verboden voor de bestuurders van autobussen en
vrachtwagens, waarvan het gewicht in beladen toestand 5 ton of hoger
bedraagt, uitgezonderd de plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden C22 en C23,
voorzien van een onderbord met de vermelding ‘Uitgezonderd-5 ton en
plaatselijke bediening’.
Artikel 4
In de Rozenlaan is het verboden te parkeren tussen de Aalststraat en het einde
van de Rozenlaan, aan weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 5
De Rozenlaan is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
In de Rozenlaan is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”
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Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Groenendijkstraat). Her vaststelling.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 17/03/2008 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Groenendijkstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008,
werd gunstig geadviseerd de vraag van Conny Rosseel, exploitante van een
handelszaak in voeding, gelegen Groenendijkstraat 98, 8450 Bredene, voor
het uitbreiden van de beperkte parkeerduur in de Groenendijkstraat langs
de zijde van de even huisnummers, meerbepaald ter hoogte van
voornoemde winkel (afstand 6 meter – van 7 u tot 19 uur – maximum duur
30 minuten) met de zondag (thans van maandag tot en met zaterdag).
Voornoemde winkel is immers ook op zondag geopend.
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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 gemeentewegen (Groenendijkstraat).
Artikel 2
In de Groenendijkstraat wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door middel van een doorlopende witte streep tussen de Eendenstraat en de
Ganzenstraat, aan de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 3
In de Groenendijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, op 5 m van de aansluiting met de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 4
In de Groenendijkstraat, tussen de Turkeyenlaan en de Driftweg, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Turkeyenlaan
naar de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Driftweg tot aan de
Eendenstraat;
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Ganzenstraat tot aan de
Zwanenstraat;
- aan de zijde van de even huisnummers tussen de Ganzenstraat en de
Eendenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 6
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 84 is het parkeren
voorbehouden aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.

Verslag gemeenteraadszitting 26/01/2009

12

Artikel 7
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 76 en rechtover het huis nr.
185 is het parkeren voorbehouden aan personen met een handicap
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 8
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de even huisnummers vanaf hoek Doornenbilkstraat, richting
Driftweg, over een afstand van 6 m;
- langs de zijde van de even huisnummers, meerbepaald ter hoogte van het huis
Groenendijkstraat nr. 60
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 9
In de Groenendijkstraat, langs de zijde van de even huisnummers, meerbepaald
ter hoogte van het huis nr. 98, over een afstand van 6 meter, is het parkeren
van 7 u tot 19 u beperkt tot een maximum duur van 30 minuten dit van
maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van het onderbord “van 7 u tot 19 u –
maximum 30 minuten – van maandag tot en met zondag”
Artikel 10
In de Groenendijkstraat is het parkeren voorbehouden aan personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale verkeersborden ZE9b
en ZE9b’.

Punt 6: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen in de gemeente naar aanleiding van de sprotjesavond en
kerstboomverbranding op 10/01/2009.

Aanwezig

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

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
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

tijdelijke politieverordening d.d. 19/12/2008 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de openbare wegen in de
gemeente vanaf dinsdag 06/01/2009 tot maandag 12/01/2009 (opslaan
podium en kramen), naar aanleiding van de sprotjesavond en
kerstboomverbranding op 10/01/2009

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van de sprotjesavond en
en argumentatie kerstboomverbranding op 10/01/2009 op openbare wegen in de gemeente was
het noodzakelijk om bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening door
de burgemeester te laten vaststellen
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente vanaf dinsdag 06/01/2009 tot maandag 12/01/2009 (opslaan podium
en kramen), vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van de
sprotjesavond en kerstboomverbranding op 10/01/2009.

Punt 7: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Plassendalesteenweg.
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Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

tijdelijke politieverordening d.d. 03/12/2008 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Plassendalesteenweg,
meerbepaald vanaf de hoek Plassendalesteenweg/Brugsesteenweg tot
aansluiting Esperantolaan (Oostende)

Feiten, context De bermen van het Noordgeleed, de waterloop die evenwijdig loopt met de
en argumentatie Plassendalesteenweg, waren ernstig afgekalfd. Deze toestand werd ongunstig
beïnvloed door het zwaar vervoer langs voornoemde gewestweg. Om
openbare veiligheidsredenen was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid een
tijdelijke politieverordening van de burgemeester te laten vaststellen.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Plassendalesteenweg,
meerbepaald vanaf de hoek Plassendalesteenweg/Brugsesteenweg tot aansluiting
Esperantolaan (Oostende), vastgesteld door de burgemeester om de openbare
veiligheid te waarborgen.
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Punt 8: technische dienst - Algemene administratieve politie. Kennisneming van de besluiten
van de burgemeester d.d. 30/12/2008 en 15/01/2009 inzake het schaatsverbod op alle diepe
waterpartijen op het grondgebied van de gemeente Bredene.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (algemene administratieve
politie)

Verwijzingsdocumenten

•

besluit d.d. 30/12/2008 van de burgemeester houdende tijdelijke
politieverordening betreffende het schaatsverbod op alle waterpartijen die
dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de gemeente Bredene.
besluit d.d. 15/01/2009 van de burgemeester houdende opheffing van zijn
tijdelijke politieverordening d.d. 30/12/2008 betreffende het schaatsverbod
op alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de
gemeente Bredene

•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

Door de lokale politie werd gemeld dat er werd geschaatst op het
waterbekken langs de Noord-Edestraat. Omdat werd vermoed dat het ijs
nog niet voldoende dik was en dat het schaatsen op dit waterbekken niet
zonder gevaar was, werd door de burgemeester, bij hoogdringendheid, een
tijdelijke politieverordening vastgesteld houdende schaatsverbod op alle
waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de
gemeente Bredene (besluit d.d. 30/12/2008)
Op 15/01/2009 werd voornoemd besluit van de burgemeester opgeheven.
De gemeenteraad wordt, overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe
Gemeentewet, verzocht kennis te nemen van deze besluiten, genomen in
het belang van de openbare veiligheid
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de hoogdringende besluiten d.d. 30/12/2008
en 15/01/2009 van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening
betreffende het schaatsverbod op alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter
op het grondgebied van de gemeente Bredene en houdende de opheffing ervan.

Punt 9: technische dienst - Openbare werken. Opmaken inventarisatie rioleringsnetwerk (4e
fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop toepasselijke uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van een kaderovereenkomst met de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening inzake het leveren van dienstverlening
voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van het gemeentelijk
rioleringsstelsel
bestek inventarisatie rioleringsnetwerk (4e fase) - 2009/TD/002

•
Feiten, context •
en argumentatie

Met “inventariseren van de gemeentelijke rioleringen” wordt bedoeld alle
metingen en handelingen die nodig zijn voor de hydraulische- en structurele
opmeting van toegangen, lozingspunten en structuren van de gemeentelijke
riool (waterzuivering) infrastructuur in een rapport gegoten volgens
bepaalde kwaliteitseisen.
Deze opdracht omvat:
– Het bovengronds inmeten en geografisch bepalen van inspectieputten
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•

•
•
•

Financiële
gevolgen

en hydraulische structuren van de gemeentelijke riolering met behulp
van minstens één dubbelfrequentie GPS ontvanger en/of een Totaal
Station
– Het ondergronds inmeten van alle relevante gegevens van
inspectieputten en hydraulische structuren van de gemeentelijke
riolering
– Het ter beschikking stellen van een meetploeg voor het uitvoeren van
de metingen volgens de opgelegde technische bepalingen
– Het opmaken van de rapportering
De opmeting gebeurt in het Belgische referentiesysteem Lambert 72/50
(L72/50) en de Tweede Algemene Waterpassing (TWA). Voor de
opmeting wordt er gebruik gemaakt van GPS en Totaal Station, zodat deze
gegevens kunnen worden geïntegreerd in het GIS-systeem.
In een 1e, 2e en 3e fase werden een 500 tal putten opgemeten. Voor de
realisatie van een 4e fase is in het investeringsbudget 2009 een krediet van
15.000 EUR voorzien.
Vermoedelijke hoeveelheid op te meten putten: 200 stuks à 75 EUR. Dit
aantal kan aangepast worden volgens het beschikbaar krediet.
Naar aanleiding van de kaderovereenkomst afgesloten met de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening inzake het leveren van dienstverlening
voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van het gemeentelijk
rioleringsstelsel zal de VMW worden uitgenodigd een prijsofferte in te
dienen.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Inventarisatie
rioleringsnetwerk – 4e
fase

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.000 EUR 87710/733-60/09/09
15.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. 2009/TD/002) en de kostprijsraming
(15.000 EUR – incl. btw) van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (4e fase). Het bestek (nr.
2009/TD/002) maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
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Punt 10: technische dienst - Grondverhandelingen – Goedkeuring van de voorwaarden voor
de kosteloze overdracht van 386,40 m² grond, gelegen aan de uitbreiding Hippodroomlaan,
kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr. 114n3 om in te lijven in het openbaar domein van
de Gemeente Bredene

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

verkavelingplan d.d. 05/11/2001, opgemaakt door Jan Swimberghe,
landschapsarchitect, St. Clarastraat 41, 8000 Brugge
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/05/2002,
houdende verkavelingsvergunning aan nv CVHC, p.a. Landegemstraat 10,
9031 Drongen
BPA nr. 8 “Maria Duyne” goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
26/1/1977
proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 28/11/2007 van de werken
betreffende de aangelegde wegenis en riolering
brief d.d. 27/02/2008 van CVHC met het metingplan opgemaakt door
Daniël Cattoor, Noordzeelaan 22, 8420 De Haan-Wenduine, landmeterexpert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/03/2008
betreffende de kosteloze overdracht van 386,40 m² grond, gelegen aan de
uitbreiding Hippodroomlaan, door CVHC om in te lijven in het openbaar
domein van de gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de kosteloze overdracht van 386,40 m² grond, gelegen aan de uitbreiding
Hippodroomlaan, door CVHC om in te lijven in het openbaar domein van
de Gemeente Bredene
brief d.d. 10/12/2008 van de FOD Aankoopcomité Brugge inzake de
kosteloze afstand door nv CVHC aan de gemeente Bredene van wegenis

•
•
•
•
•

•

•

Feiten,

context •

FOD, Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de ontwerpakte
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en argumentatie

voor de afstand van 386,40 m² straatgrond gelegen Hippodroomlaan,
kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr. 114n3 (ex nr. 114x/deel), door
CVHC aan de Gemeente Bredene goed te keuren .

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
de afstand van onroerend goed (386,40 m² straatgrond) gelegen
Hippodroomlaan, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr. 114n3, door CVHC
aan de Gemeente Bredene . De akte (dossier nr. 35002G348) opgemaakt door
de Federale Overheidsdienst Financiën Brugge maakt integrerend deel uit van
dit besluit .

Punt 11: technische dienst - Huishoudelijk reglement GECORO.
Aanvulling met oog op betaling presentiegelden.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/11/2002 houdende goedkeuring
huishoudelijke reglement van de GECORO
verslag vergadering GECORO 24/04/2008
huishoudelijke reglement vastgesteld door de GECORO in vergadering van
24/04/2008
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring
huishoudelijke reglement van de GECORO

•
•
•
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Feiten, context •
en argumentatie

•
•

•
•

Financiële
gevolgen

Artikel 9§6 van het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening haar huishoudelijk reglement opstelt en dat dit ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 10 van het
besluit van de Vlaamse regering van 19/05/2000 tot vaststelling van de
nadere regels, organisatie en werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissie van ruimtelijke ordening stipuleert dat dit huishoudelijk
reglement minstens het volgende moet regelen :
− wijze van agenderen en uitnodigen
− op welke wijze leden kennis krijgen van documenten die relevant zijn
voor de onderwerpen die op de vergadering worden behandeld
− de wijze van formuleren van adviezen met inbegrip van
minderheidstandpunten
− oprichting en werking van interne werkgroepen
Het huishoudelijk reglement werd in vergadering van 24/04/2008 door de
GECORO met algemene stemmen vastgesteld.
In het huishoudelijke reglement goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing
van 25/11/2002 was geen vergoeding voorzien voor de leden van de
commissie. Artikel 11 van het nieuw huishoudelijk reglement voorziet een
vergoeding voor de leden van de commissie van 75 EUR per vergadering.
Aangezien dit huishoudelijk reglement pas werd goedgekeurd op
23/06/2008 en gelet op het non - retro activiteitsbeginsel, kunnen de
presentiegelden voor de vergaderingen van de GECORO respectievelijk
21/11/2207, 17/01/2008 en 24/04/2008 niet worden uitbetaald.
De gemeenteraad heeft in zitting van 23/06/2008 het huishoudelijk
reglement vastgesteld.
De volgende aanvulling van artikel 11§1 van dit huishoudelijk reglement
dient dringt zich hierdoor op : (…) De presentiegelden worden toegekend
vanaf de hersamenstelling van de GECORO, dit ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

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

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
GD

De gemeenteraad beslist om artikel 11§1 van het huishoudelijk reglement van
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de GECORO als volgt aan te vullen : (…) De presentiegelden worden
toegekend vanaf de hersamenstelling van de GECORO, dit ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Punt 12: technische dienst - Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones
gedurende 2009. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop toepasselijke uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp bestek onderhoud van openbare beplantingen en groenzones in de
gemeente Bredene gedurende 2009 (eventueel te verlengen) 2009/TD/001

Feiten, context •
en argumentatie
•

In het exploitatiebudget 2009 is een krediet van 150.000 EUR ingeschreven
voor onderhoud beplantingen en groenzones door derden.
De huidige opdracht van diensten voor het onderhoud van openbare
parken, plantsoenen en groenzones op het grondgebied van Bredene is
beëindigd
De opdracht van diensten omvat het onderhoud van openbare parken,
plantsoenen en groenzones voor de periode van 1 jaar. In het ontwerp
bestek wordt opgenomen dat de aanbestedende overheid, overeenkomstig
artikel 17 §2 2b (herhalingsopdrachten) van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, het recht heeft nieuwe
diensten, die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die
overeenstemmen met het oorspronkelijk basisontwerp, toe te wijzen aan
de aannemer, die de eerste opdracht kreeg
Kostprijsraming: 147.124,02 EUR (incl. btw)

•

•
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Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Onderhoud openbare
147.124,02 EUR 766/124-06
beplantingen
en
150.000 EUR
groenzones
door
derden

Tussenkomsten

•

•

Dienst
GD

Raadslid Kristof Vermeire die de diensten die dit bestek hebben opgemaakt
wenst te feliciteren voor de volledigheid en duidelijkheid. Het raadslid
wenst tevens te vernemen of de 167 groenzones die zijn opgenomen in dit
bestek alle te onderhouden zones betreffen.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat er ook nog groenzones zijn die in
eigen regie worden onderhouden en die bijgevolg niet zijn opgenomen in dit
bestek.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek (nr. 2009/TD/0001) en de kostprijsraming
(147.124,02 EUR - incl. btw) vast van de opdracht van diensten voor het
onderhoud van openbare parken, plantsoenen en groenzones op het
grondgebied van de gemeente Bredene, gedurende 2009. Het bestek (nr.
2009/TD/001) maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na openbare aanbesteding.

Punt 13: technische dienst - Concessies .
Strandconcessie voor het jaar 2009 .
Overeenkomst Gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust .
Goedkeuring voorwaarden

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 14/12/1959 tot bepaling van de voorwaarden, na te
leven door de strandconcessiehouders
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessie
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust

•
•

•

brief d.d. 03/12/2008 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust met het plan van de Vlaamse kust, Gemeente Bredene A3 nr.
KOC.6002 versie 20/11/2007 – periode 2009

Feiten, context •
en argumentatie

Jaarlijks worden door de gemeenteraad de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening & Kust betreffende de strandconcessie goedgekeurd .
Deze concessie is geldig voor het aanbrengen en exploiteren van installaties
voor zee- en zonnebaden, sport en spelen .
In de brief d.d. 03/12/2008 vraagt het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust de voorwaarden van strandconcessie met
bijhorend plan voor het jaar 2009 aan de gemeenteraad ter goedkeuring
voor te leggen.

Verwijzingsdocumenten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
een overeenkomst met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende betreffende de strandconcessie 2009 .
OVEREENKOMST
Artikel 1
De partijen gaan akkoord dat de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 26/04/1995 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van
29/08/1995 onverkort van toepassing zijn op onderhavige overeenkomst .
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Artikel 2
Voor het aanbrengen en exploiteren van installaties voor zee- en zonnebaden,
sport en spelen, overeenkomstig de voorwaarden van het besluit van de
Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de strandconcessies, wordt aan
de Gemeente Bredene op haar grondgebied het strand in concessie gegeven
over een afstand van 3.225 meter, zoals aangegeven op plan A3 nr. KOC.6002
periode 2009 .
Artikel 3
De concessie neemt een aanvang op 01/01/2009 en eindigt op 31/12/2009,
zonder enige vorm van schadevergoeding toe te kennen aan de
concessiehouder.
Artikel 4
De verschuldigde cijns moet betaald worden op rekeningnr. 091-2206042-97
van de rekenplichtige der ontvangsten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, ten behoeve
van het Vlaamse Gewest .
Artikel 5
Onder verwijzing naar artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van
26/04/1995 wordt aan de concessiehouder geen toelating verleend om vanuit de
in concessie gegeven zone jetski’s of waterscooters in zee te laten steken,
behoudens uitdrukkelijke machtiging van de concessiegever.
Artikel 6
Onder verwijzing naar artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van
26/04/1995 waakt de concessiehouder er over om haar vergunningenbeleid
m.b.t. het strand af te stemmen op de richtlijnen zoals verwoord in het
“Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk”, goedgekeurd door de
Provincieraad West-Vlaanderen op 12/05/2005, bekrachtigd bij Ministerieel
Besluit d.d. 19/09/2005 .
Artikel 7
Met betrekking tot de aangeduide zones bestemd voor plankvliegeren, mogen
de wandelaars op het strand niet gehinderd worden door de
plankvliegeractiviteiten.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 01/01/2009 .

Punt 14: technische dienst - Concessies - Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie 2009 . Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust .

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 11/12/2008 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

Feiten, context •
en argumentatie

Sedert 2003 legt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, de voorwaarden van de
concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie, ter goedkeuring voor .
Ten opzichte van 2008 werd een kleine wijziging aangebracht onder artikel
7, D, F en G :
− “het verkeer met motorvoertuigen over de ganse zeedijkwandelweg en het
strand is verboden” wordt gewijzigd in “het verkeer met motorvoertuigen
over de ganse zeedijkwandelweg en het strand is verboden tenzij met
toelating van het gemeentebestuur”

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
de concessieovereenkomst 2009 zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie die dient afgesloten met het Vlaams Gewest .
Deze voorwaarden met dossiernummer 99.373 maken integrerend deel uit van
dit besluit .
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Punt 15: technische dienst - Markten en kermissen - Vaststellen van de voorwaarden
betreffende de toekenning van de standplaatsen paaskermis 2009

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermis en ambulante handel
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermis en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

•
•

•

ontwerp van de lasten en voorwaarden voor toekenning standplaatsen op
de kermissen 2009 (ref. nr. 2009/TA/0126p03)

Feiten, context •
en argumentatie

Voorgesteld wordt om dit jaar de paaskermis te organiseren op de parking
langs de Kapelstraat rechtover het M&EC Staf Versluys en dit van vrijdag 03
t.e.m. maandag 20/04/2009 .
Het lastenboek voor standplaatsvoorwaarden op deze paaskermis werd
aangepast aan de verplichtingen, opgelegd in het Koninklijk Besluit d.d.
24/09/2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten .

Verwijzingsdocumenten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de voorwaarden voor de toekenning van de
standplaatsen tijdens de paaskermis 2009 vast te stellen . De voorwaarden
voor standplaatsen op de kermissen 2009 met ref. nr. 2009/TA/0126p03 maken
integrerend deel uit van deze beslissing .
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Punt 16: technische dienst - Concessies – Concessieovereenkomst voor het bezetten van
gewestgronden voor de aanleg van parkeerruimte gelegen te Bredene, Kapelstraat 34 (exShellstation), kadastraal gekend 2e afdeling sectie C deel van nr. 355C . Goedkeuring
voorwaarden

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

brieven d.d. 06/11/2008 en 09/12/2008 van de Vlaamse overheid
betreffende de concessieovereenkomst vanaf 01/01/2006 voor het bezetten
van gewestgronden voor aanleg van parkeerruimte gelegen Kapelstraat 34
ontwerp concessieovereenkomst (dossiernr. 208156-LVH16EH-U-08-5150)
opgemaakt door het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken,
Afdeling Kust
uittreksel uit de kadastrale legger d.d. 27/10/2008
metingplan 6.1-48 dossiernummer 208.156 opgemaakt te Oostende op
03/11/2008 door de landmeetkundige cel
bodemattest afgeleverd door OVAM op 20/10/2008
mail d.d. 08/01/2009 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust, cel boekhouding, Afdeling Kust, inzake de toe te passen indexen

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust wenst het
bezetten van gewestgronden door de Gemeente Bredene te regulariseren
door middel van een concessieovereenkomst .
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•
•

•

•

Financiële
gevolgen

Één van deze bezettingen betreft de aangelegde parkeerruimte (1.000 m²)
langs de Kapelstraat 34 (ex-Shellstation), kadastraal gekend 2e afdeling sectie
C deel van nr. 355C
De voorwaarden van deze concessieovereenkomst bepalen o.a. dat :
− deze ingaat op 01/01/2006 omdat de bezetting dan gestart is met
stilzwijgende verlenging telkens voor 1 jaar .
− 62 EUR administratiekosten moet betaald worden .
− de berekeningswijze van de concessieprijs gebeurt op basis van het
retributiebesluit d.d. 29/03/2002 : 1,25 EUR/m² = 1.000 m² x 1,25 EUR
= 1.250 EUR
− de ingangsdatum van de concessie 01/01/2006 is en dit met
terugwerkende kracht tot 2006 .
De concessieprijs is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer
van de consumptieprijzen en wordt berekend aan de hand van volgende
formule
verschuldigd bedrag (1.250 EUR) x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer (109,56 EUR dec. 2001)
− Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer der consumptieprijzen van de
maand december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de
concessieprijs slaat .
− Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de
maand december van het jaar dat voorafgaat aan het eerste
concessiejaar .
Dit resulteert in volgende bedragen die moeten vereffend worden :
− 2006 : 1.356,56 EUR
− 2007 : 1.378,81 EUR
− 2008 : 1.421,37 EUR
− 2009 : 1.458,79 EUR

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Concessieovereenkomst
parkeerruimte
Kapelstraat 34

Tussenkomsten

•

•

•

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
5.615,53 EUR
421/124-10
10.000 EUR

Dienst
GD

Raadslid Kristof Vermeire die verwijst naar de inhoud van een mail aan het
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust waarin toelichting wordt
gevraagd over het retroactieve karakter van de overeenkomst. Het raadslid
merkt op dat indien het gemeentebestuur de vorige jaren geen concessie
had voor deze zone, het eigenlijk ook niet gemachtigd was om
parkeergelden te innen.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat er wel degelijk een concessie
was,waarvoor evenwel geen concessieprijs werd aangerekend en dat deze
concessie nu, naar aanleiding van de herinrichtingswerken, wordt
geactualiseerd.
Schepen Jacky Maes die stelt dat deze nieuwe overeenkomst het gevolg is
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van een controle door de Vlaamse Overheid op de gewestgronden die
gebruikt worden door derden en waarvoor geen concessieprijs werd
ontvangen.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
de concessieovereenkomst voor het bezetten van gewestgronden voor de
aanleg van parkeerruimte gelegen te Bredene, Kapelstraat 34 (ex-Shellstation),
kadastraal gekend 2e afdeling sectie C deel van nr. 355C .
De
concessieovereenkomst met dossiernr. 208156-LVH16EH-U-08-5150 van het
Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Kust maakt
integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 17: secretariaat - Financiën. Buitengewone toelage aan het Vrijzinnig Centrum De
Fakkel. Vaststelling van de modaliteiten.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van een overeenkomst met de vzw Vrijzinnig Centrum De
Fakkel met betrekking tot het gebruik van het bouw van de
Ryckewaertshoeve
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2008 houdende toelating aan de
vzw Vrijzinnig Centrum De Fakkel tot het oprichten van een gebouw op het
domein Ryckewaertshof

•
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Feiten, context •
en argumentatie

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad heeft in zitting van 22/09/2008 beslist om in het budget
2009 een buitengewone toelage van 175.000 EUR te voorzien als
tussenkomst in de kosten van oprichting van een nieuw gebouw op het
domein van het Ryckewaertshof, dit met het oog op de uitbouw van het
Vrijzinnig Centrum “De Fakkel”. De modaliteiten van de toekenning van
deze toelage werden evenwel nog niet vastgelegd.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Buitengewone toelage
VC De Fakkel

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode
175.000 EUR 76204/522-02

Dienst
BD

De gemeenteraad beslist om de investeringstoelage van 175.000 EUR voor de
oprichting van een nieuw gebouw op het domein Ryckewaertshof door de vzw
Vrijzinnig Centrum De Fakkel toe te kennen onder de volgende modaliteiten:
de uitbetaling van de toelage van 175.000 EUR gebeurt in schijven op
voorlegging van een vorderingsstaat en de nodige bewijsstukken waaruit
moet blijken dat de door de vzw Vrijzinnig Centrum De Fakkel aangegane
verbintenissen de uitbetaling van een schijf van deze gemeentelijke toelage
noodzakelijk maakt.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
begunstigde
Buitengewone toelage
VC De Fakkel

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
175.000 EUR 76204/522-02

Punt 18: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder/ontvanger
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het jaar 2008
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Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,
Valerie Degroodt, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en
Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

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

Feiten, context •
en argumentatie

Het artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de financieel
beheerder minstens éénmaal per semester in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
2008 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder/ontvanger (>5.500 EUR excl. btw)

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel
beheerder/ontvanger inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende het jaar 2008.

Punt 19: secretariaat - Schenking door Lucienne Vanbesien (Lucy Loes) van haar portret.
Aanvaarding.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,

Verslag gemeenteraadszitting 26/01/2009

32

Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek

Verwijzingsdocumenten

•

brief van Lucienne Vanbesien d.d. 14/01/2009 houdende voorstel tot het
schenken van haar portret

Feiten, context •
en argumentatie

Lucienne Vanbesien, beter gekend als zangeres Lucy Loes, wenst het
gemeentebestuur haar portret van de hand van kunstenaar J. Oramas en
daterend van eind de jaren 80, te schenken. Het behoort tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad om een schenking definitief te
aanvaarden. Het college van burgemeester en schepenen is in zitting van
19/01/2009 overgegaan tot een principiële of voorlopige aanvaarding.
Aangezien deze schenking juridisch kan worden gecatalogeerd als handgift
dient hiervoor geen notariële akte opgemaakt.
Er wordt voorgesteld om dit kunstwerk een plaats te geven in het
gemeenschapscentrum.

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de schenking van Lucienne Vanbesien (Lucy Loes) van
een portret van deze zangeres, een kunstwerk van de schilder J. Oramas, te
aanvaarden.

Punt 20: secretariaat - Mondelinge vragen / opmerkingen

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

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

Feiten, context Vraag van raadslid Liesbeth Metsu
en argumentatie
Raadslid Liesbeth Metsu merkt op dat heel wat inwoners zich op zaterdag 3
januari jl. tevergeefs hebben aangeboden in het containerpark dat uitzonderlijk
was gesloten op deze datum. Het raadslid vraagt het college om hier in de
toekomst rekening mee te willen houden en/of hierover beter te
communiceren.
Antwoord college van burgemeester en schepenen
Schepen Erwin Feys antwoordt dat de sluiting van het containerpark tijdens de
eindejaarsperiode tijdig werd aangekondigd dit o.m. in het gemeentelijk
informatieblad en door middel van borden aan de ingang van het containerpark.
Burgemeester Willy Vanhooren vestigt er de aandacht op dat het
gemeentebestuur heel wat inspanningen doet inzake maximale openingsuren en
optimale dienstverlening, dit o.m. met het project “Gemeente(t)huis”. Voor de
zaterdagen 27 december en 3 januari werd evenwel, dit in functie van het
personeel, een uitzondering gemaakt.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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