VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/03/2009

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 16/02/2009

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

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 16/02/2009 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de bebouwde kom (zonereglementering). 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,
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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 d.d. 19/05/2008 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de bebouwde kom (zonereglementering)
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 raadslid Kristof Vermeire
voor het wijzigen van de afbakening van de bebouwde kom in de omgeving
Danckaertstraat/Derbylaan

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/05/2008 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de bebouwde kom (zonereglementering).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt her vast het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de bebouwde kom (zonereglementering)
De bebouwde kom van Bredene wordt als volgt afgebakend:
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1. Prinses Elisabethlaan, vanaf de Sasbrug, richting Bredene-Sas
2. Prinses Elisabethlaan, vanaf de aansluiting met de Brugse Steenweg,
richting Bredene-Sas
3. Sluizenstraat, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt met de NoordEdestraat
4. Noord-Edestraat, vóór het huis nr. 97, richting Pieter Breugelstraat
5. Zandstraat, vóór het kruispunt met de Vloedstraat, richting
Duinenstraat
6. Driftweg, ter hoogte van het huis nr. 3, richting Bredene-Duinen
7. Zeekoetstraat ter hoogte van de Tongstraat
8. Tarbotstraat, ter hoogte van de scheiding van de huizen nrs. 3 en 5
9. Kapelstraat, vóór het kruispunt Klemskerkestraat, richting BredeneDuinen
10. Klemskerkestraat, voorbij het kruispunt met de Zandstraat, richting
Bredene-Duinen
11. Koerslaan, vóór het kruispunt met de Kapelstraat, richting BredeneDorp
12. Koerslaan, vóór het kruispunt met de Ruiterlaan, richting BredeneDuinen
13. Zeepaadje, vóór het kruispunt met de Koerslaan, richting Koerslaan
14. Duindoornstraat, vóór het kruispunt met de Koerslaan, richting
Koerslaan
15. Danckaertstraat, vanaf de gemeentegrens met De Haan
16. Danckaertstraat, vóór het kruispunt met de Spanjaardstraat,
richting D’Heye
17. Afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Groenendijk
18. Afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Parklaan
19. Afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Zeelaan
20. Afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Klemskerkestraat
21. Spuikom:
* afrit naar de Spuikomlaan
* afrit naar het A. Plovieplein-Europastraat
* afrit naar de Spaarzaamheidstraat (Maertensbrug)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F1 en F3

Punt 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Project netmanagement "Kusttram X-tra
Blankenberge-Oostende". Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Vlaams
Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente Bredene, meerbepaald koepelmodule
35029/N44 met bijhorende modules 7, 8 en 9.

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
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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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/09/1996 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant Vlaams Gewest-Vlaamse
Vervoermaatschappij-Gemeente Bredene
Decreet d.d. 20/04/2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/11/2002 betreffende de
basismobiliteit in het Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/05/2004 betreffende de exploitatie
en de tarieven van de V.M.M.
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/12/2002 betreffende het
netmanagement

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
verslag betreffende het overleg De Lijn-gemeenten/steden d.d. 15/01/2009
nopens het project netmanagement “Kusttram X-tra BlankenbergeOostende”
brief d.d. 16/01/2009 van de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw
houdende advies over het project netmanagement “Kusttram X-tra
Blankenberge-Oostende”
brief d.d. 04/02/2009 van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn,
Nieuwpoortsesteenweg
110,
8400
Oostende
betreffende
netmanagementproject Kusttram X-tra Blankenberge-Oostende
ontwerp overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse VervoermaatschappijGemeente Bredene, meerbepaald koepelmodule 35029/N44 met
bijhorende modules 7, 8 en 9 met betrekking tot project netmanagement
“Kusttram X-tra Blankenberge-Oostende”

Door De Lijn werd het project netmanagement “Kusttram X-tra
Blankenberge-Oostende” voorgesteld aan Blankenberge, De Haan en
Bredene tijdens een bijeenkomst op 15/01/2009. Het project voorziet een
sneltram tussen Oostende en Blankenberge (interstedelijke kusttram, die de
reisweg van de bestaande tram volgt). Frequentie: 2 ritten in de ochtend,
meerbepaald om 6.25 u en 7.25 u vanuit Blankenberge (aansluiting treinen
ochtendspits). Slechts enkele halten per badplaats (hoofdhalten) worden
aangedaan, waardoor de sneltram een hogere commerciële snelheid haalt
dan de huidige tram. De verplaatsing tussen Blankenberge en Oostende
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•

•
•

•

•

•

Tussenkomsten

•

•

duurt met deze tram ongeveer 10 minuten minder lang dan met de huidige
tram. De hoofdhalten zijn Blankenberge Station, Wenduine Centrum, De
Haan A/Zee, Bredene A/Zee en Oostende Station. Het project start op
06/04/2009.
Door de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw werd volgend
advies uitgebracht over dit project:
- Voorbehoud bij de keuze voor een zoveelste versterking van de
kusttram, terwijl het hinterland zwak bediend blijft
- Gezien de ervaringen met de bestaande sneltramdiensten naar
Nieuwpoort
worden
de
ochtendritten
Blankenberge-Oostende
voorwaardelijk positief geadviseerd.
De voorwaarden zijn geen
halteaankondiging van niet-bediende haltes en andere naamgeving van de
sneltram, waaruit duidelijk blijkt dat niet alle haltes bediend worden
Door de Openbaar Vervoercommissie, in zitting bijeen op 30/01/2009,
werd gunstig advies uitgebracht.
De
desbetreffende
overeenkomst
Vlaams
Gewest-Vlaamse
Vervoermaatschappij-Gemeente Bredene, koepelmodule 35029/N44 met
bijhorende modules 7 (Informatieverstrekking over en promotie van het
geregeld vervoer), 8 (Doorstromingsmaatregelen voor het geregeld
vervoer) en 9 (Verhoging van het aanbod van geregeld vervoer) kan enkel
worden afgesloten als de provinciale auditcommissie het gemeentelijk
mobiliteitsplan conform heeft verklaard. Dit is het geval voor Bredene.
De modules 7 en 8 omvatten voor Bredene volgende verbintenissen, te
realiseren vóór de start van het project:
- Module 7
* Verdelen van een specifieke folder ter promotie van het nieuw
project
- Module 8
* Richten van een vraag aan het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Wegen en Verkeer om de halte
Bredene A/Zee (N34) toegankelijker te maken en om de
parkeerplaatsen naast de trambedding ter hoogte van de halte
Renbaan (N34) af te schermen
Omdat De Lijn heeft aangedrongen op een spoedige administratieve
afhandeling van dit dossier, is het college van burgemeester en schepenen,
in zitting van 16/02/2009, reeds overgegaan tot het afsluiten van deze
overeenkomst, evenwel onder voorbehoud van goedkeuring van de
voorwaarden ervan door de gemeenteraad. Er zijn geen financiële
implicaties.
De gemeenteraad wordt aldus voorgesteld de voorwaarden van deze
overeenkomst goed te keuren.

Raadslid Gilbert Vanleenhove die de aandacht vestigt op het advies van de
Bond van de Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) inzake de
onvoldoende signalisatie/informatie aan de haltes en meer in het bijzonder
over het feit dat niet alle haltes worden bediend door de “Kustram X-tra”.
Tevens meent het raadslid dat het toegankelijker maken van de tramhaltes,
meer in het bijzonder voor personen met een handicap, een zorgpunt moet
zijn.
Schepen Jacques Deroo wijst op de technische moeilijkheden (hellingsgraad)
om deze haltes via de voetgangerstunnel toegankelijk te maken voor
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rolstoelpatiënten. Tevens wordt opgemerkt dat deze investeringen ten
koste moeten vallen van het Vlaams Gewest of De Lijn.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene betreffende het project netmanagement “Kusttram X-tra
Blankenberge-Oostende”, meerbepaald koepelmodule 35029/N44 behorende
bij het moederconvenant met bijhorende modules 7 (Informatieverstrekking
over en promotie van het geregeld vervoer), 8 (Doorstromingsmaatregelen
voor het geregeld vervoer) en 9 (Verhoging van het aanbod van geregeld
vervoer)
De koepelmodule 35029/N44 met de modules 7, 8 en 9 maakt integrerend deel
uit van dit besluit.

Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Klemskerkestraat). 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

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•

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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/04/2007 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Klemskerkestraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

•

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Dirk Pareyn, directeur van vzw
Huize Westerhauwe, Klemskerkestraat 19, 8450 Bredene, tot het verlagen
van boordstenen ter hoogte van de ingang van het bejaardentehuis Huize
Westerhauwe, gelegen op voornoemd adres, invoeren van parkeerverbod
op deze plaats en aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een
beperkte mobiliteit.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 16/04/2007
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Klemskerkestraat
Artikel 2
In de Klemskerkestraat wordt een verplicht fietspad ingericht vanaf het huis nr.
26/102 tot aan de aansluiting met de Zuid-Oostwijk.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Klemskerkestraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht:
- vanaf de zijde van het huis nr. 26/102 naar de oostzijde voor fietsers en
bromfietsers, komende uit de richting Zandstraat;
- voor de rotonde Zandstraat voor fietsers en bromfietsers, komende uit de
richting De Haan;
- ter hoogte van de aansluiting met de Zuid-Oostwijk voor fietsers en
bromfietsers, komende uit de richting Batterijstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het
verkeersreglement van 1 december 1975.
Artikel 4
De Klemskerkestraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van:
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* Een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het
verkeersreglement van 1 december 1975
- vanaf de stopstreep aan de Kapelstraat tot aan de noordelijke aansluiting met
de Violierenlaan
* Onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
verkeersreglement van 1 december 1975
- vanaf de noordelijke aansluiting van de Violierenlaan tot aan de Lelielaan;
- in de bocht ter hoogte van de Ruiterlaan over een afstand van 17 meter,
beginnend en eindigend op vijf meter van de respectievelijke randen van de
Ruiterlaan;
- in de bocht over een afstand van 21 meter over de volledige lengte van het
perceel nr. 31
Artikel 5
In de Klemskerkestraat, gedeelte tussen de Zuid-Oostwijk en de Batterijstraat,
is de toegang verboden, voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en
landbouwvoertuigen.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C3 met
onderbord.
Artikel 6
In de Klemskerkestraat wordt er verplicht rondgaand verkeer ingericht op de
rotonde, aansluitend op de Zandstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden D5.
Artikel 7
In de Klemskerkestraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit:
- op de twee eerste parkeerplaatsen voorbij de Lelielaan, zijde van de kapel;
- ter hoogte van de ingang van het bejaardentehuis vzw Huize
Westerhauwe (nr. 19) over een lengte van 6 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
In de Klemskerkestraat is het verboden te parkeren:
- aan weerszijden van de in/uitrit van nr. 24, vakantiepark Zeewind I over een
afstand van 10 meter;
- ter hoogte van de ingang van bejaardentehuis vzw Huize
Westerhauwe (nr. 19) over een afstand van 10 meter
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
verkeersreglement van 01/121975.
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Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat). 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

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/10/2006 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Duinenstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie werd gunstig geadviseerd het
voorstel van Prosper Vroomen, Duinenstraat 251, 8450 Bredene, tot het
afbakenen van individuele parkeervakken in de Duinenstraat, meerbepaald
langs de zijde van de oneven huisnummers, waar de blauwe zone van kracht
is, om als dusdanig de toegang tot de handelszaken en woningen te
waarborgen.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/12/2005 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Duinenstraat).
Artikel 2
In de Duinenstraat wordt een verplicht fietspad ingericht, vanaf het huis nr. 89,
richting Bredene-Dorp, over een afstand van 27 meter tussen het trottoir en de
gelijkgrondse berm, aangeduid als verkeersgeleider, door middel van arcering.
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 3
De Duinenstraat 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 het huis nr. 83 tot de zuidzijde, inrij Duinenstraat 106;
- ter hoogte van het huis nr. 2, uitmondend in een druppelvormige
verkeersgeleider ter hoogte van de Fr. Vinckelaan
* 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.
- van het huis nr. 71 tot het huis nr. 83;
- van de zuidzijde inrij huis nr. 106 tot het huis nr. 108;
- vanaf de Keerweg tot het huis nr. 89, uitmondend in een ronde vluchtheuvel
met diameter 0,70 meter;
- ter hoogte van de aansluiting met de Zandstraat;
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met de Golfstraat
Artikel 4
In de Duinenstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand
van de rijbaan aan :
- vanaf het huis nr. 89 in een vloeiende lijn over een afstand van 27 meter,
beginnend en eindigend naast het fietspad met een maximum breedte van 4
meter, aangeduid als verkeersgeleider door middel van arcering;
- van het huis nr. 280 tot het huis nr. 300, op 2 meter van de boordsteen,
waarvan begin en einde aangeduid worden door middel van een witte
doorlopende dwarsstreep;
- van de asverschuiving ter hoogte van de aansluiting met de Wilgenlaan tot 6
meter ten zuiden van de scheiding tussen de huizen nrs. 129/131.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig art 75.2
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
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Artikel 5
In de Duinenstraat, zijde even huisnummers, wordt een verkeersgeleider of
verdrijvingsvlak ingericht aansluitend op de hoek Zandstraat-Duinenstraat, zijde
Bredene-Duinen, waarbij de rijbaanbreedte op die plaats beperkt wordt tot 6
meter overeenkomstig art 77.4 van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 6
In de Duinenstraat worden op volgende plaatsen oversteekplaatsen voor
voetgangers ingericht, haaks over de rijbaan :
- ter hoogte aansluiting Golfstraat;
- ter hoogte huis nr. 176;
- ter hoogte bejaardentehuis Wackerbout, huis nr. 106, verlengd tot nr. 91;
- ter hoogte huis nr. 4;
- ter hoogte van de aansluiting met de Frankrijklaan, zijde Bredene- Dorp;
- ter hoogte van de aansluiting met de Frankrijklaan, zijde Bredene-Duinen;
- ter hoogte van de aansluiting met de Beukenlaan, zijde Bredene-Duinen.
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 7
In de Duinenstraat, meerbepaald in het gedeelte tussen Driftweg en
Golfstraat (voetgangerszone), worden, langs de zijde van de oneven
huisnummers, individuele parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met
de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die
de plaatsen 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 Duinenstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd aan de westzijde van
de vluchtheuvel ‘Klein Parijs’ met verboden rijrichting van de Keerweg naar
Bredene-Duinen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19.
Artikel 9
In de Duinenstraat, tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd, met verboden rijrichting van de Golfstraat naar
de Driftweg/Kapelstraat, uitgezonderd voor fietsers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19 en de
onderborden M2 en M4.
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Artikel 10
In de Duinenstraat tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat is de
toegang verboden voor de bestuurders van voertuigen, waarvan het gewicht in
beladen toestand hoger is dan 10 ton.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersboden C21 ‘10t’.
Artikel 11
In de Duinenstraat, tussen de Frankrijklaan en de Golfstraat (rijrichting
Frankrijklaan-Golfstraat) 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 12
In de Duinenstraat, op de gelijkgrondse bermen rondom de vluchtheuvel ‘Klein
Parijs’, worden parkeerplaatsen ingericht, schuin 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 13
In de Duinenstraat is het beurtelings parkeren van toepassing:
− tussen de Schoollaan en de rotonde Keerweg-Duinenstraat-Vloedstraat;
− vanaf de scheiding van huizen 199/201 tot aan de Beukenlaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
kant van de even huisnummers en door verkeersborden E7, aan de kant van de
oneven huisnummers.
Artikel 14
In de Duinenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
• vanaf huis nr. 307 tot de Frankrijklaan langs de zijde van de oneven
huisnummers;
• vanaf de Zandstraat tot de Fritz Vinckelaan, langs beide zijden;
• tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, langs de zijde van de even
huisnummers;
• vanaf huis nr. 248 tot aan de Frankrijklaan, langs de zijde van de even
huisnummers;
• tussen rotonde Keerweg-Duinenstraat-Vloedstraat en Zandstraat, langs de
zijde van de even huisnummers.
• vanaf hoek Golfstraat over een afstand van 10 meter, richting Dorp, langs
de zijde van de even huisnummers
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
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Artikel 15
In de Duinenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
− vanaf Golfstraat tot ter hoogte huis nr. 309 langs de zijde van de oneven
huisnummers;
− vanaf Golfstraat tot ter hoogte huis nr. 300 langs de zijde van de even
huisnummers;
− van de garage huis nr. 278 tot en met huis nr. 268, zijde even huisnummers;
− vanaf
de scheiding der huizen nrs. 289/291 tot aan de hoek
Duinenstraat/Frankrijklaan;
− vanaf de scheiding huis nrs. 196-198 tot tegenover zuidgevel huis nr. 229,
zijde even huisnummers;
− vanaf de scheiding der huizen nrs. 178/180 over een lengte van 50 meter in
de richting van Bredene-Dorp, langs de zijde van de even huisnummers;
− tussen de inrit van het huis nr. 175 en de inrit van het huis nr. 177, langs de
zijde van de oneven huisnummers;
− vanaf het huis nr. 110 tot 10 m voorbij de ingang van camping Thalassa, langs
de zijde van de even huisnummers;
− vanaf ter hoogte huis nr. 113 over een afstand van 21 meter in zuidelijke
richting, langs de zijde van de oneven huisnummers
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 16
In de Duinenstraat, tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, langs de
zijde van de oneven huisnummers, is de beperkte parkeerduur (maximum 30
minuten) van toepassing van maandag tot en met zondag, 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 de onderborden “van maandag tot en met
zondag” en “max. 30 min.”
Artikel 17
In de Duinenstraat, zijde oneven huisnummers, vanaf de scheiding van de huizen
nrs. 199/201 over een lengte van 11 meter in de richting van Bredene-Dorp, is
het parkeren van 07.00 uur tot 19.00 uur 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 de onderborden “van
maandag tot en met zondag” en "van 07.00 uur tot 19.00 uur - max.
30 min.".
Artikel 18
In de Duinenstraat, vanaf de scheiding van de huizen nrs. 290/292 tot ter hoogte
van het huis nr. 298, meerbepaald op de parkeerstrook langs de zijde van de
even huisnummers, is het parkeren van 07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een
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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 de onderborden “van
maandag tot en met zondag” en "van 07.00 uur tot 19.00 uur - max.
30 min.".
Artikel 19
In de Duinenstraat, tussen de Frankrijklaan en de scheiding van de huizen nrs.
290/292, meerbepaald op de parkeerstrook langs de zijde van de even
huisnummers, wordt beperkte parkeerduur (maximum 30 minuten) ingevoerd,
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, uitgezonderd voor bewoners. Voor hen is het parkeren toegelaten
met de bewonerskaart.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van het verkeersbord E9a
met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“van maandag tot en met zondag”, “max. 30 min.” en “uitgezonderd bewoners”
Artikel 20
De Duinenstraat tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat wordt vanaf de
eerste zaterdag, die voorafgaat aan de Paasvakantie tot het einde van de
Paasvakantie (indien Paasmaandag valt na de Paasvakantie wordt die dag
inbegrepen), in het verlengde weekend van Hemelvaart en Pinksteren,
gedurende de zomervakantie vanaf 1juli tot en met de eerste zondag van
september en gedurende alle andere weekends vanaf einde Paasvakantie tot
einde september, ingericht als voetgangerszone
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden F103 en F105
In de Duinenstraat-voetgangerszone is de plaatselijke bediening
toegelaten tussen 20.00 uur en 10.00 uur voor voertuigen met een
gewicht in beladen toestand van maximum 10 ton, komende uit de
richting van de Driftweg/Kapelstraat.
In de Duinenstraat-voetgangerszone worden fietsers toegelaten.
Deze reglementering wordt aangeduid op de betreffende zoneborden F103 en
F105.
Artikel 21
In de Duinenstraat tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, is de
toegang voor iedere bestuurder verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer en
fietsers, vanaf het tweede weekend voor de Paasvakantie tot de derde maandag
van september, gedurende de periodes dat de reglementering ‘voetgangerszone’
niet van kracht is.
De reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord C3 aangevuld met
de onderborden M2 en ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’

Verslag gemeenteraadszitting 23/03/2009

14

Punt 6: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerstraat). 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 van de gemeenteraad d.d. 15/05/2006 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Nukkerstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie
e-mailbericht van de lokale politie d.d. 29/01/2009

De gemeentelijke verkeerscommissie, in vergadering bijeen op 06/11/2008,
heeft gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Jacques Deroo, 1°
schepen, namens belanghebbende inwoners, om in de Nukkerstraat langs de
zijde van de oneven huisnummers, meerbepaald ter hoogte van de scheiding
van de huizen nrs. 109-111 (inkomdeur) parkeerverbod in te voeren, dit op
voorwaarde dat door de lokale politie wordt vastgesteld dat het in- en
uitrijden van de beide aanpalende garages wordt bemoeilijkt wanneer op de
scheiding van de beide (inkomdeur) een voertuig is gestationeerd.
Inmiddels werd de moeilijke toegang tot de desbetreffende garages door de
lokale politie bevestigd op 29/01/2009
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Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat over deze
verkeerssituatie fotomateriaal aanwezig is bij het bestuur en die het
betreurt dat deze foto’s niet bij het dossier werden gevoegd.

De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 15/05/2006, houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Nukkerstraat)
Artikel 2
In de Nukkerstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers
ingericht:
- ter hoogte van de huizen nrs. 2, 32, 52, 80 en 91 (vrije basisschool);
- ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat.
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 3
In de Nukkerstraat, tussen de Zijd- en de Steenovenstraat, worden op de
gelijkgrondse bermen individuele parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de
as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaats
afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Nukkerstraat, meerbepaald ter hoogte van de scheiding van de
huizen nrs. 109-111 (inkomdeur), wordt op de gelijkgrondse berm
een verdrijvingsvlak ingericht van 2 meter lang en 2 meter breed.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig
artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 5
In de Nukkerstraat, vanaf de Prinses Elisabethlaan tot aan de Coupurestraat,
langs de zijde van de pare huisnummers, is het parkeren verboden op de rijbaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 6

Verslag gemeenteraadszitting 23/03/2009

16

In de Nukkerstraat, tussen de Coupurestraat en de Dijkweg, is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 langs de
zijde van de even huisnummers en door verkeersborden E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 7
In de Nukkerstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 38, over een lengte
van 12 meter, worden twee parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur
voorzien (van 07.00 uur tot 19.00 uur – 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.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
Artikel 8
In de Nukkerstraat, langs weerszijden van de straat over een lengte van 7
meter, ter hoogte van het huis nr. 8, is het parkeren verboden.

Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele
onderbroken streep, aangebracht op de trottoirband
Artikel 9
In de Nukkerstraat, tussen Coupurestraat en Dijkweg, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.

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

•

Stemmen

beslissing d.d. 17/03/2008 van de gemeenteraad, houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Fritz Vinckelaan)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2008 houdende definitieve
vaststelling van de straatnaam voor de straat tussen Fritz
Vinckelaan/Duinenstraat en de Dorpsstraat, meerbepaald Oude-Tramstraat
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Steve De Baene, Fritz
Vinckelaan 43, 8450 Bredene, uitbater van de bakkerij, gelegen op
voornoemd adres, voor het voorbehouden van een zone (2
parkeerplaatsen) met beperkte parkeerduur (maximum 30 minuten – van 7
tot 19 u – van maandag tot zondag) in de Fritz Vinckelaan, meerbepaald in
de onmiddellijke omgeving van de winkel.
De bedoeling is
parkeergelegenheid te scheppen voor de klanten en leveranciers van deze
zaak en naburige winkels.
In de aanvullende reglementering Fritz Vinckelaan is een verkeersmaatregel
opgenomen, die niet langer dient geïntegreerd in deze regelgeving,
meerbepaald beperkte parkeerduur op de eerste twee parkeerplaatsen van
de buiten de rijbaan gelegen parking in het doodlopend gedeelte van de
Fritz Vinckelaan voorbij de Duinenstraat. Deze zone maakt momenteel
deel uit van de Oude-Tramstraat. Immers, in zitting van 22/09/2008, heeft
de gemeenteraad de straatnaam voor de straat tussen het kruispunt Fritz
Vinckelaan/Duinenstraat en Dorpsstraat definitief vastgesteld als OudeTramstraat

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/03/2008 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Fritz Vinckelaan.
Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs beide zijden,
vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de pare huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, die het fietspad aanduiden, overeenkomstig artikel 74 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan :
- Aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de Nukkerwijkstraat
(Nukkerbrug);
- Ter hoogte van het huis nr. 26;
- Ter hoogte van het huis nr. 63;
- Ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22 tot aan de
vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het huis nr. 78;
- Ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- Ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- Tussen huis Duinenstraat nr. 4 en huis nr. 2
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 4
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
* Een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Over een afstand van 11 meter ter hoogte van het voorsorteringskader
tegenover de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt Duinenstraat, met
uitzondering van het gedeelte tegenover de uitrit van het huis nr. 173
* Onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Vanaf de Nukkerbrug tot 11 meter voor het voorsorteringskader ter hoogte
van de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August Plovieplein tot 78
meter voorbij het huis nr. 170;
- Over een afstand van 3 meter ter hoogte van de uitrit van het huis nr. 173.
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Artikel 5
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel van
onderbroken witte strepen ter hoogte van de aansluiting August
Plovieplein/Louis Vanderschaeghestraat over een afstand van 40 meter vanaf de
oversteekplaats voor voetgangers, gelegen ter hoogte van de zijgevel van het
huis August Plovieplein nr. 22. De middelste rijstrook wordt voorbehouden
voor het verkeer naar links, aangeduid door witte pijlen, die de richting
aanduiden die de voertuigen moeten volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig artikel 72.3 en
artikel 77.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Artikel 6
In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep:
- Vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan de
respectievelijke huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de rijbaan en
uitvloeiend naar de kruispunten toe;
- Vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant
van de pare huisnummers, aan weerszijden van de rijbaan, uitgezonderd ter
hoogte van de aansluitingen met openbare wegen;
- Vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden van de rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 75.1.1°
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan worden een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- Ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan weerszijden
van de oversteekplaats voor voetgangers op 6,5 meter van het verhoogd
trottoir en uitvloeiend in beide richtingen naar de boordsteen toe;
- Vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn, beginnend en
eindigend naast de gelijkgrondse berm met een maximum breedte van 3 meter
ter hoogte van de scheiding der huizen nrs. 200-202;
- In de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat,
zijde Bredene-Sas;
- Op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meerbepaald ter hoogte van de
Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 16 ton, vanaf
de hoek van de Fritz Vinckelaan /Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot
het einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C21 16 T.
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Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van het huis nr.
54 voor het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte van de
zuidoosthoek van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte van het huis
nr. 66 en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden F21.
Artikel 12
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis nr. 254 tot op
het einde van de straat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E1.
Artikel 13
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E9a met
onderbord.
Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het huis nr. 169A, dit overeenkomstig
de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 57, dit overeenkomstig de
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bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot
zondag van 07.00 uur tot 19.00 uur, voor de duur van maximum 30
minuten, tegenover het huis nr. 43 (2 parkeerplaatsen), dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van
maandag tot zondag - van 07.00 uur tot 19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van
witte markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd
reglement.
Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van het huis nr.
86.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan worden op de parkeerstrook, gelegen tegenover het huis
nr. 75, individuele parkeerplaatsen ingericht., evenwijdig met de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaats
afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 19
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat (Nukkerbrug)
tot aan het August Plovieplein wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
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Punt 8: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Oude-Tramstraat). 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 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2008 houdende definitieve
vaststelling van de straatnaam voor de straat tussen Fritz
Vinckelaan/Duinenstraat en de Dorpsstraat, meerbepaald Oude-Tramstraat

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeenteraad heeft, in zitting van 22/09/2008, de straatnaam voor de
straat tussen Fritz Vinckelaan/Duinenstraat en de Dorpsstraat definitief
vastgesteld, meerbepaald de Oude-Tramstraat.
De gemeenteraad wordt voorgesteld enkele restricties inzake het verkeer
in deze straat vast te stellen:
- Invoeren beperkte parkeerduur (van 7 tot 0 u – maximum 30 minuten)
op 2 parkeerplaatsen van de parkeerstrook, die is gelegen langsheen de
zijgevel van het huis Duinenstraat nr. 4;
- Voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een beperkte
mobiliteit op de eerste dwarsparkeerhaven van de buiten de rijbaan
gelegen parking langs de zijde van de oneven huisnummers
- Inrichten van een verplicht fietspad, meerbepaald langs de zijde van de
oneven huisnummers

Verwijzingsdocumenten

•
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Tussenkomsten

•
•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat dit punt niet voor advies werd
voorgelegd aan de verkeerscommissie.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat het hier het hernemen
betreft, ingevolge de verandering van de straatnaam, van de
verkeersregeling die vroeger van toepassing was in wat toen nog Fritz
Vinckelaan was. Het aanpassen van de duur van de beperkte parkeertijd
gebeurt in uitvoering van een algemeen besluit, gunstig geadviseerd door de
verkeerscommissie, om de beperking van parkeertijd in bepaalde zones
eenvormig te maken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
In de Oude-Tramstraat wordt een verplicht fietspad ingericht,
meerbepaald langs de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige
onderbroken witte strepen, die het fietspad aanduiden,
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 2
In de Oude-Tramstraat is het parkeren voorbehouden aan personen
met een beperkte mobiliteit, meerbepaald op de eerste
dwarsparkeerhaven van de buiten de rijbaan gelegen parking langs de
zijde van de oneven huisnummers
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de
verkeersborden E9a met onderbord.
Artikel 3
In de Oude-Tramstraat is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot
00.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, meerbepaald op
2 parkeerplaatsen van de parkeerstrook, die is gelegen langsheen de
zijgevel van het huis Duinenstraat nr. 4, dit overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een
onderbord “Van 07.00 uur tot 00.00 uur – max. 30 min.”
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Punt 9: technische dienst - Verkeer en mobliteit.
Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Fritz Vinckelaan n.a.v. het plaatsen van een feesttent.

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

•
•
•

•

tijdelijke politieverordening d.d. 04/03/2009 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Fritz Vinckelaan tussen de
huizen nrs. 11 en 15 op 07/03/2009 en 08/03/2009

Feiten, context •
en argumentatie

Voor de viering van het 40-jarig bestaan van het café Vissershuis op
07/03/2009 werd een feesttent geplaatst in de Fritz Vinckelaan,
meerbepaald tussen de huizen nrs. 11 en 15. Teneinde de veiligheid van de
weggebruikers te waarborgen was het noodzakelijk om bij
hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening door de burgemeester te
laten vaststellen..

Verwijzingsdocumenten

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening d.d.
04/03/2009 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Fritz Vinckelaan, meerbepaald tussen de huizen nrs. 11 en 15
(plaatsen feesttent) naar aanleiding van de viering van het 40-jarig bestaan van
het café Vissershuis op 07/03/2009.
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Punt 10: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht voor het leveren van een
tweedehands mini-graafmachine. 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 de Gemeentewet

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

•

advies preventieadviseur over de aankoop van een minigraafmachine

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de aankoop van een tweedehands
minigraafmachine.
• Voorstel - technische beschrijving
– tweedehands
– dieselmotor
– bedrijfsgewicht: ± 3,5 ton
– met snelwissel
– hamerleiding
– op rubberen rupsen
– met 2 bakken
– met duwblad
– demo te voorzien
– voldoet aan alle vigerende wetgevingen
– CE conform geleverd met attesten en CE kenteken
– afleveringinstructies rond gebruik veiligheidsvoorschriften en onderhoud
in het Nederlands
– wisselstukkenboek
– te vermelden:
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•

Financiële
gevolgen

– type
– bouwjaar
– bedrijfsuren
– garantieperiode
kostprijsraming: 22.500 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
mini-graafmachine (2e
hands)

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
22.500 EUR 421/743-98/09/09
25.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat in het advies van de
preventieadviseur melding wordt gemaakt van een gesloten cabine. Deze
voorwaarde is evenwel niet opgenomen in de beslissing. Bijgevolg stelt het
raadslid voor om deze voorwaarde toe te voegen.

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (22.500 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van een minigraafmachine (2e hands)
• tweedehands
• dieselmotor
• bedrijfsgewicht: ± 3,5 ton
• met snelwissel
• hamerleiding
• op rubberen rupsen
• met 2 bakken
• met duwblad
• gesloten cabine
• demo te voorzien
• voldoet aan alle vigerende wetgevingen
• CE comform geleverd met attesten en CE kenteken
• afleveringinstructies rond gebruik veiligheidsvoorschriften en onderhoud in
het Nederlands
• wisselstukkenboek
• te vermelden:
– type
– bouwjaar
– bedrijfsuren
– garantieperiode
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Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure

Punt 11: technische dienst - Overheidsopdrachten.
Opdracht voor het leveren van
ondergrondse afvalcontainers bestemd voor de strandposten.
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 van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/05/2005
houdende goedkeuring van het voorstel van de firma Molok Benelux,
Europark, 1003, 3530 Houthalen om tijdens een proefperiode van 4
maanden (van 01/06 t.e.m. 30/09/2005) kosteloos gebruik te maken van 2
mini molokcontainers (1 x 200 liter en 1 x 300 liter) voor het deponeren
van restafval op het strand.
voorstel van Molok West Europe bvba, Europark 1003, 3530 Houthalen
voor het leveren van ondergrondse Molokcontainers

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

De firma Molok Benelux, Europark 1003, 3530 Houthalen heeft in 2005
voor een proefperiode van 4 maanden (01/06 t.e.m. 30/09) kosteloos 2 mini
molokcontainers ter beschikking gesteld op het strand (1 container 300
liter en 1 van 200 liter).
De Molok container is een semi-ondergrondse afvalcontainer. Het is een
stijlvol afgewerkte container waarvan het volume twee derden keurig en
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•
•

Financiële
gevolgen

veilig weggestopt zit onder de grond (beperkte geurhinder –
plaatsbesparend). De reinigingsdienst heeft positieve ervaringen met deze
afvalcontainers.
Het Molok-systeem is een gepatenteerd systeem dat enkel door de firma
Molok wordt verdeeld.
Voorstel aankoop Mini-Molok 300 liter
– Aantal: 13 stuks standaard met houten afwerking
– Totale kostprijsraming: 12.489,62 EUR (incl. btw)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Strandafvalcontainers 1e
12.489,62 EUR 352/744-51/09/09
fase
12.500 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (12.489,62 EUR –
incl. btw) vast van de opdracht van levering van 13 Mini-Molok containers (300
liter - standaard met houten afwerking) bestemd voor de strandposten
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 12: technische dienst - Verkavelingen.
Goedkeuring van het wegentracé.

Aanwezig

Sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C).

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 ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 18/05/1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, zoals tot op heden gewijzigd, meerbepaald artikel 133
Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij KB d.d. 26/01/1977 –
zonering woongebied

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2002, houdende de goedkeuring
van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en kostprijsraming van de wegen rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede - fase 1A
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006, houdende goedkeuring van:
– de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van
de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede fase IB
– het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een bedrag
van 63.659,13 EUR (ramingsprijs)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/12/2005
houdende goedkeuring van het voorontwerp van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede (fase 1C) - gedeeltelijke
doortrekking Breendonklaan, achter Pieter Breugelstraat, Frans Halsstraat,
wandelweg en Pater Defeverstraat, uit te voeren door en ten laste van de
sociale verkavelaars en het Vlaams Gewest
brief
d.d.
19/11/2008
van
ontwerpbureau
nv
Plantec,
Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende, betreffende de weg- en
rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1C

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 19/12/2005,
zijn goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede (fase 1 C) - gedeeltelijke
doortrekking Breendonklaan, achter Pieter Breugelstraat, Frans Halsstraat,
wandelweg Gerard Defeverstraat, uit te voeren door en ten laste van de
sociale verkavelaars en het Vlaams Gewest.
De werken behelzen het aanleggen van wegenis en riolering (gescheiden
stelsel) voor de ontsluiting van 75 bouwpercelen eigendom van “Onze
Landelijke Woning” en Oostendse Haard”, alsook de werken voor de
afvoer van regenwater naar de Noord-Ede.
Van ontwerpbureau nv Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400
Oostende ontving ons bestuur de vraag om het tracé van de wegenis door
de gemeenteraad te laten goedkeuren, dit in toepassing van artikel 133 van
het decreet d.d. 18/05/1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, dat stipuleert dat indien een verkavelingsaanvraag gepaard gaat
met de aanleg of wijziging van wegen, de gemeenteraad een besluit moet
nemen over de wegen alvorens de verkavelingsvergunning kan worden
toegekend. Onder besluit over de wegen dient o.a. te worden verstaan:
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–
–

•

•
•

•

het tracé van de wegen en de breedte van de rijbanen en voetpaden
openbare nutsvoorzieningen (riolen, water-, elektriciteits-, gas- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
– plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
– technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare
werken
– kostprijsraming van de werken
De gemeenteraad dient in deze zitting enkel het tracé (situering van de weg
goed te keuren).
Na adviesaanvraag van de vergunningsverlenende
overheid (Agentschap Ruimtelijke Ordening) zal de gemeenteraad ook
worden uitgenodigd om de technische omschrijving van de weg (i.c. bestek)
goed te keuren.
Het wegentracé van de wijk Noord-Ede – fase 1C werd onderworpen aan
een openbaar onderzoek vanaf 28/01/2009 tot 28/02/2009. Er werden geen
opmerkingen of bezwaren ingediend
De werken behelzen een gedeeltelijke doortrekking van de Breendonklaan
met aanleg van nieuwe straten (weg A – doortrekking Breendonklaan / weg
I – Gerard Davidstraat / weg J – Dirk Boutsstraat / weg K – Valère
Vermoortelstraat / weg C – Valère Vermoortelstraat / weg M doortrekking Frans Halsstraat /weg L Hans Memlingstraat)
De gemeenteraad wordt voorgesteld in toepassing van artikel 133 van het
Decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, goedkeuring te
hechten aan het tracé van de wegen.

Openbaar
onderzoek

•

Het wegentracé van de wijk Noord-Ede – fase 1C werd onderworpen aan
een openbaar onderzoek vanaf 28/01/2009 tot 28/02/2009. Er werden geen
opmerkingen of bezwaren ingediend.

Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het dossier geen beschrijving van
de weg omvat.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de gemeenteraad enkel
goedkeuring dient te geven over het tracé (situering van de weg) om in een
latere fase, dit in het kader van de adviesaanvraag van het Agentschap
Ruimtelijke Ordening, ook goedkeuring te hechten aan de technische
beschrijving van de weg.

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het tracé van de wegen in de
sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C). Het plan maakt integrerend deel uit
van dit besluit.
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Punt 13: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken. Aanleg verbrede
voetpadzone langs Kapelstraat - fase 3. Vaststelling plannen, bestek, kostprijsraming en 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 van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 30/01/2006 van de gemeenteraad houdende:
- goedkeuring van het plan, de lasten en voorwaarden + kostprijsraming
van de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone
langs Kapelstraat, tussen residentie “Astrid” en evenementenplein M&EC
Staf Versluys (1° fase)
- vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht (openbare
aanbesteding)
beslissing d.d. 20/03/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende gunning aan N.V. De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199,
8480 Eernegem, van de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede
voetpadzone langs Kapelstraat, tussen residentie “Astrid” en
evenementenplein M&EC Staf Versluys (1° fase), voor de som van
255.438,62 EUR
beslissing d.d. 18/12/2006 van de gemeenteraad houdende:
- goedkeuring van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek +
kostprijsraming (140.829,18 EUR, btw inclusief, waarvan 24.052,08 EUR ten
laste van Agentschap voor Natuur en Bos) van fase 1B van de opdracht van
werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat
- vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht van werken,
meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure (toepassing van artikel 17 §2 2° b. van de wet
d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten –

•

•
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•

•

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

herhalingsopdrachten)
- goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene - Agentschap voor Natuur en Bos betreffende de herinrichting
van het park Paelsteenveld
beslissing d.d. 29/12/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende:
- toewijzing van het eerste deel van fase 1B van de opdracht van werken
tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (aanleg van
de toegangsweg ter hoogte van de voetgangersbrug Parasol (strandpost 4 –
Droge opgang) en het realiseren van de toegang tot de feestweide van park
Paelsteenveld) aan de aannemer N.V. De Waele Gebrs.,
Oostendesteenweg 199, 8480 Eernegem, voor de som van 81.233,84 EUR,
btw inclusief (aandeel Agentschap voor Natuur en Bos 39.433,84 EUR en
aandeel Gemeente Bredene 41.800 EUR)
- afsluiten van de overeenkomst Gemeente Bredene-Agentschap voor
Natuur en Bos betreffende de herinrichting van het park Paelsteenveld
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/09/2007
houdende bevestiging van de opdracht van werken tot realisatie van deel 2
van fase 1B van de aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat,
uitgevoerd
door
aannemer
Gebrs.
De
Waele,
Oostendesteenweg 199, 8480 Eernegem, voor de som van 82.879,84 EUR,
btw inclusief
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van
de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de kostprijsraming (196.941,33
EUR, btw inclusief, ereloon exclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure – toepassing van artikel 17 §2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten) van
de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat (fase 2 – vanaf residentie “Astrid” tot aan de mini-golf ter
hoogte van de Brusselstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/12/2007
houdende toewijzing aan nv De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199,
8480 Eernegem, van de opdracht van werken tot realisatie van een gedeelte
van fase 2a van de aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat (ter hoogte van residentie “Astrid”) voor de som van 33.000
EUR, btw inclusief
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/01/2008
houdende toewijzing aan nv De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199,
8480 Eernegem, van de opdracht van werken tot realisatie van het saldo van
fase 2a + fasen 2b en 2c van de aanleg van een verbrede voetpadzone langs
de Kapelstraat (vanaf voorbij residentie “Astrid” tot aan de mini-golf ter
hoogte van de Brusselstraat) voor de som van 163.941,33 EUR, btw
inclusief

Door Grontmij, Oostendse Steenweg 149, 8000 Brugge, ontwerper van de
werken tot het aanleggen van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat, werd het dossier betreffende fase 3 (gedeelte tussen de minigolf ter hoogte van de Brusselstraat en de Gentstraat) van dit project
ingediend.
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•
•

Financiële
gevolgen

De kostprijs van deze fase wordt geraamd op 139.693,77 EUR, btw
inclusief, ereloon exclusief. In het budget 2009 (buitengewone dienst) is
een krediet van 140.000 EUR ingeschreven.
De plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de kostprijsraming
(139.693,77 EUR, btw inclusief, ereloon exclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure – toepassing van artikel 17 §2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten) van
de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat (fase 3 – vanaf mini-golf ter hoogte van de Brusselstraat tot aan
de Gentstraat) dienen door de gemeenteraad vastgesteld.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Voetpadzone
Kapelstraat (3° fase)

Tussenkomsten

•
•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
139.693,77 EUR 421 09/09 731-60
140.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die vraagt of de toewijzing van deze opdracht
na onderhandelingsprocedure en in het kader van een herhalingsopdracht
gebeurt op basis van dezelfde eenheidsprijzen.
De secretaris die antwoordt dat dit inderdaad gebeurt op basis van de
offerte die werd ingediend na de aanbestedingsprocedure.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de
kostprijsraming (139.693,77 EUR, btw inclusief, ereloon exclusief) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure – toepassing van artikel 17 §2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten) van de opdracht
van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (fase
3 - vanaf mini-golf ter hoogte van de Brusselstraat tot aan de Gentstraat).
De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 14: technische dienst - Grondverhandelingen – Goedkeuring van de voorwaarden van
kosteloze overdracht van grond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan
door de consoorten Leirens aan de Gemeente Bredene voor inlijving in het openbaar domein

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

•

verkavelingvergunning, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen d.d. 25/01/1994 (ref. 1994/10818/5/35002/1001.5)
metingplan,
opgemaakt
door
Grontmij
vestiging
Brugge,
Oostendsesteenweg 146, 8000 Brugge d.d. 19/12/2007, aangevuld op
08/01/2008 met terreinformulieren van de inspectieputten
brief d.d. 18/04/2008 van erenotaris Jean Pierre Leirens, Beukendreef 16,
9070 Destelbergen, met aanvraag van kosteloze afstand van grond aan de
Gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring van
de kosteloze overdracht door de consoorten Leirens aan de Gemeente
Bredene van grond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan
en houdende de opdracht aan FOD Financiën, Aankoopcomité Brugge voor
het verlijden van de akte
brief d.d. 09/02/2009 van FOD Financiën, met ontwerpakten

•
•
•

•
Feiten,
•
context
en
argumentatie

Het Aankoopcomité Brugge vraagt de ontwerpakten van kosteloze overdracht
van grond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en de Jakobinessenlaan door de
consoorten Leirens aan de Gemeente Bredene voor inlijving in het openbaar
domein door de gemeenteraad te laten goedkeuren, zoals detail hierna :
perceel
lot kadaster
nr. afd sectie

eigenaar

opp.

aard terrein

nr.

1a

2

C

128b

1b

2

C

125x2

Verslag gemeenteraadszitting 23/03/2009

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

5.086 m²

135 m²

weg
weg
Amazonelaan

35

2

2

C

129g

3

2

C

132b

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

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

5.493 m²

weg
Ritmeesterlaan

2.779 m²

weg
Jakobinessenlaan

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat bij het dossier
enkel het ontwerp omvat van akte betreffende de kosteloze overdracht van
de Jakobinessenlaan. Het raadslid vraagt de nodige zorgvuldigheid aan de
dag te leggen bij de opmaak van de overige akten, meer in het bijzonder wat
betreft de oppervlakte van de percelen.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van grond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en de
Jakobinessenlaan door de consoorten Leirens aan de Gemeente Bredene voor
inlijving in het openbaar domein. De ontwerpakten maken integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 15: toerisme - Autonoom Gemeentebedrijf. Advies aan de Vlaamse Regering over
statutenwijziging

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 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

•
•

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
kopie van de beslissing van de raad van bestuur tot wijziging van artikel 38

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
26/2/2009 de tekst van artikel 38 van de statuten aangepast. Deze wijziging
werd voorgesteld door de boekhouder na eerdere suggesties van de btwadministratie om het karakter van de financiële inbreng te verfijnen.
Conform artikel 3 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene kan de raad van bestuur de statuten wijzigen. Binnen de 20 dagen
wordt de beslissing gestuurd naar het college van burgemeester en
schepenen dat ze voor advies doorzendt naar de gemeenteraad.
De bepalingen van het Gemeentedecreet zijn momenteel nog niet van
toepassing voor het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Artikel 27 ter
van het decreet van 28/04/1993 houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, dat inmiddels is
opgeheven maar waarvan de bepalingen nog van toepassing zijn op de
gemeentebedrijven die werden opgericht in toepassing van het
Gemeentedecreet, bepaalt dat het advies van de gemeenteraad over de
statutenwijziging door de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene, moet worden overgemaakt aan de Vlaamse
Regering dat het goedkeuringstoezicht uitoefent.
Tekst van artikel 38 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad op 09/05/2005
en gewijzigd door de raad van bestuur op 24/04/2008 met goedkeuring
door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering Marino Keulen op 21/08/2008 :
Artikel 38. Resultaatsbestemming.
Alle inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien
worden, tenzij anders bepaald. Dit kapitaal mag niet worden vervreemd,
uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij ontbinding.
Een
kapitaalvermindering is enkel mogelijk om exploitatieverliezen,
minderwaarden of duurzame waardeverminderingen te compenseren. De
nettowinsten worden jaarlijks gereserveerd. De verliezen worden jaarlijks
overgedragen.”
Tekst van artikel 38 van de statuten na de wijziging door de raad van
bestuur op 26/02/2009 :
Artikel 38. Resultaatsbestemming
Alle inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aangezien
worden, tenzij anders bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
2.500.000 euro. Dit kapitaal mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of
overgedragen, behoudens bij ontbinding. Een kapitaalvermindering is enkel
mogelijk
om
exploitatieverliezen,
minderwaarden
of
duurzame
waardeverminderingen te compenseren.
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•
•

De nettowinsten worden jaarlijks, ofwel gereserveerd, ofwel aan de gemeente
uitgekeerd. De verliezen worden jaarlijks overgedragen.
(de onderstreepte tekstgedeeltes zijn nieuw of aangepast).
De controlemogelijkheden van het gemeentebestuur op de geldstromen
blijven onaangetast, bijvoorbeeld bij de opmaak van de gemeentebegroting
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een advies uit te brengen over de
wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om gunstig advies te verlenen aan de Vlaamse Regering
over de hiernavolgende wijziging van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene door de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene op 26/2/2009
Artikel 38. Resultaatsbestemming
Alle inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aangezien
worden, tenzij anders bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
2.500.000 euro. Dit kapitaal mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of
overgedragen, behoudens bij ontbinding. Een kapitaalvermindering is enkel
mogelijk
om
exploitatieverliezen,
minderwaarden
of
duurzame
waardeverminderingen te compenseren.
De nettowinsten worden jaarlijks, ofwel gereserveerd, ofwel aan de gemeente
uitgekeerd. De verliezen worden jaarlijks overgedragen.

Punt 16: personeelsdienst - Personeel. Vaststelling van de rechtspositieregeling.

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 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 87, §4 (managementteam), 105 (rechtspositieregeling), 253
(toezendingsplichtige besluiten), 270 (advies OCMW) van het
Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/01/2009 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974, en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974,
en latere wijzigingen

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

alle voorgaande beslissingen van de gemeenteraad betreffende de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals opgesomd in artikel
340 (Titel IX. Slotbepalingen, hoofdstuk II Opheffingsbepalingen) van de
voorgestelde tekst van de rechtspositieregeling
Omzendbrief BB 2008/10 d.d. 21/11/2009 betreffende het sectoraal
akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale overheden, afgesloten
d.d. 19/11/2008
gunstig advies van het managementteam inzake het voorontwerp van de
rechtspositieregeling d.d. 02/10/2008 en d.d. 05/02/2009
protocol van niet-akkoord d.d. 09/01/2009, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot vaststelling van de
rechtspositieregeling
akkoord via e-mailbericht d.d. 09/02/2009 (ACV-Openbare diensten) en d.d.
10/02/2009 (ACOD) met de voorgestelde werkwijze tot aanvullende
wijzigingen van de ontwerp-tekst (o.a. n.a.v. het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 16/01/2009)
gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/02/2009
inzake het voorstel tot vaststelling van de rechtspositieregeling
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/04/2007 houdende aanduiding van de
functies voor lidmaatschap van het managementteam (naast de bij decreet
vastgelegde minimale samenstelling)
voorgestelde tekst van de rechtspositieregeling, bestaande uit 341 artikels
en 5 bijlagen (document van 117 bladzijden, exclusief de inhoudstabel)
inhoudstabel
informatief overzicht voor de raadsleden met de belangrijkste wijzigingen
t.o.v. de vroegere statuten en reglementen.
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Feiten, context Verplichte minimale voorwaarden
en argumentatie Het Gemeentedecreet bepaalt dat de Vlaamse regering de minimale
voorwaarden vaststelt voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling
(= het personeelsstatuut) en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel.
Op 07/12/2007 keurde de Vlaamse regering het rechtspositiebesluit goed
met de minimale voorwaarden waaraan de eigen rechtspositie dient te voldoen.
De gemeenteraad beschikt over de volle bevoegdheid om de
rechtspositieregeling vast te stellen, maar dit moet gebeuren met respect voor
de minimale voorwaarden.
Algemeen gelden de volgende uitgangspunten van de minimale
voorwaarden:
• de bestaande sectorale afspraken zijn een vertrekpunt en een
inspiratiebron, maar worden daarom niet integraal overgenomen;
• de regels voor de functies van gemeentesecretaris en financieel
beheerder (gemeenteontvanger) zijn zoveel mogelijk afgestemd op de
regels voor de andere personeelsleden;
• er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijkschakeling tussen het
personeel in statutair dienstverband en het personeel in contractueel
dienstverband;
• de interne personeelsmobiliteit en de mobiliteit tussen besturen wordt
waar mogelijk aangemoedigd, met een mogelijkheid tot waardering van
ervaring in de privé-sector of als zelfstandige;
• de grenzen van het jaarlijkse vakantieverlof en de basisregels voor het
ziekteverlof worden voor alle besturen uniform geregeld.
Het rechtspositiebesluit van de Vlaamse regering van 07/12/2007 is - o.a.
ingevolge de bepalingen van het sectoraal akkoord 2008 - 2013 - gewijzigd
door het besluit van de Vlaamse regering van 16/01/2009.
Het nieuwe statuut voor het personeel
De rechtspositieregeling vervangt alle vroegere statuten en reglementen inzake
personeelsbeleid, zoals ondermeer het administratief statuut, het reglement
betreffende het contractueel personeel, het verlofstatuut, het geldelijk statuut,
het evaluatiereglement en het vormingsreglement.
De rechtspositieregeling vermeldt daarnaast o.a. ook nog alle mogelijke
vergoedingen en voordelen (regeling bijzondere prestaties en overuren,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer,
…) en de al dan niet wettelijk verplichte stelsels van arbeidsduurvermindering
(loopbaanonderbreking, vrijwillige vierdagenweek en halftijds vervroegde
uitdiensttreding).
De lokale besturen kregen de tijd tot 01/01/2009 om de wijzigingen, al dan niet
verplichtend, in te passen in de eigen rechtspositie.
Hierdoor zijn alle bepalingen van de bestaande gemeenteraadsbeslissingen
betreffende de rechtspositieregeling, die in strijd zijn met de dwingende
bepalingen van het besluit, reeds automatisch met ingang van
01/01/2009 vervangen.
Ingevolge artikel 42 van de organieke OCMW-wet is de rechtspositieregeling
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ook voor het OCMW van belang. Het statuut voor het OCMW-personeel
moet immers gelijklopend zijn met dat van het gemeentepersoneel. De
OCMW-raad kan in principe slechts afwijkende bepalingen vaststellen wanneer
het specifieke karakter van sommige diensten of functies, die niet bestaan voor
het gemeentepersoneel, dit vereist.
Voorstel tot vaststelling rechtspositieregeling
De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling
van het personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt op basis
van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet).
In bijlage wordt de tekst van de rechtspositieregeling gevoegd, samen met een
informatief overzicht van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vroegere statuten
en reglementen.
De tekst gaat uit van een delegatie van de aanstellingsbevoegdheid voor
de leden van het managementteam - uitgezonderd de decretale graden van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen op
basis van artikel 43, §2 van het Gemeentedecreet.
Bij de opmaak werd zoveel mogelijk gestreefd naar het behoud van de
vroegere regelingen in het voordeel van de personeelsleden.
Een aantal van deze regelingen kon evenwel niet weerhouden worden
ingevolge de dwingende bepalingen van de rechtspositieregeling.
Er kan bijvoorbeeld bij het overschrijden van de gemiddelde arbeidsduur op
weekbasis geen compensatieverlof van 25% meer toegekend worden.
Voortaan geldt deze compensatie enkel nog als de gemiddelde arbeidsduur (om
redenen vreemd aan de wil van het personeelslid) over een periode van 4
maanden overschreden wordt.
Het ontwerp van de rechtspositieregeling is voorgelegd:
- aan de vakorganisaties, die een protocol van niet-akkoord afgesloten
hebben (zie de bedenkingen geformuleerd in de bijlage van het protocol), en
- aan de OCMW-raad, die hierover gunstig advies uitgebracht heeft.
Advies

•

•

•

Het voorontwerp van rechtspositieregeling is gunstig geadviseerd door het
managementteam d.d. 02/10/2008 (basis tekst) en d.d. 05/02/2009
(bijkomende wijzigingen n.a.v. o.a. het besluit van de Vlaamse regering d.d.
16/01/2009).
Met betrekking tot het voorstel inzake het vaststellen van de
rechtspositieregeling werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité
op 09/01/2009 een protocol van niet-akkoord afgesloten. Dit protocol is
aangevuld met een akkoord over de voorgestelde werkwijze tot
aanvullende wijzigingen van de ontwerp-tekst (o.a. n.a.v. het besluit van de
Vlaamse regering d.d. 16/01/2009) via e-mailbericht d.d. 09/02/2009 (ACVOpenbare diensten) en d.d. 10/02/2009 (ACOD).
Het voorstel tot het vaststellen van de rechtspositieregeling is gunstig
geadviseerd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d.
19/02/2009.
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Tussenkomsten

•

•

•
•
•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die met betrekking tot de dienstvrijstelling
wegens overmacht ingevolge ziekte of ongeval overkomen aan één van de
thuiswonende gezinsleden, wenst te vernemen of hier een beperking geldt
en aan welke voorwaarden deze vrijstelling is gebonden.
De secretaris die antwoordt dat net zoals in de vorige regeling van het
omstandigheidsverlof voor overmacht deze vrijstelling is beperkt tot 4
dagen. De andere voorwaarden zijn eveneens identiek aan deze van het
omstandigheidsverlof voor overmacht.
Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat artikel 142 van
de “Rechtspositieregeling” alsvolgt dient verbeterd :”Artikel 49 tot en met
71 (….)” i.p.v. “Artikel 49 tot 71 (….)”
Raadslid Tania Janssens die wenst te vernemen waarom niet onmiddellijk
werd geopteerd voor het maximum van 35 dagen verlof waarin dan ook de
4 dagen omstandigheidsverlof zijn begrepen.
De secretaris die antwoordt dat ook wat betreft de verlofregeling de
vroegere regeling werd overgenomen waarbij aan oudere werknemers
extra dagen verlof werden toegekend waarbij het maximum aantal dagen
verlof (35 dagen) wordt bereikt aan de leeftijd van 60 jaar.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De rechtspositieregeling van het personeel, zoals vastgesteld in het document in
bijlage, bestaande uit 341 artikels en 5 bijlagen (totaal van 117 bladzijden,
exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld.
Dit document maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 17: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten.
Herziening B.P.A. nr. 4 "Zeelaan-deel 1"-RUP Zeelaan en opmaak detail B.P.A. voor
realisatie rotonde Duinenstraat/Vloedstraat. Goedkeuring meeruitgaven.

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, 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

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/11/2001 houdende:
- goedkeuring van de voorwaarden, inbegrepen de kostprijsraming, van een
met de W.V.I. af te sluiten ereloonovereenkomst over de opdracht van
diensten tot herziening van het B.P.A. nr. 4 “Zeelaan-deel 1”
- vaststelling van de wijze van gunnen
- aanstelling van de W.V.I. als ontwerper van de herziening van het B.P.A.
nr. 4 “Zeelaan-deel 1”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2002 betreffende de opdracht aan
de W.V.I. voor de opmaak van een detail B.P.A. voor de realisatie van een
rotonde Duinenstraat/Vloedstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
facturen nrs. 2002/151, 2002/379, 2002/694, 2008/425 en 2008/663 van de
W.V.I., ten bedrage van respectievelijk 11.705,9 EUR, 5.037,45 EUR, 2.020
EUR, 8.635,62 EUR en 2.878,54 EUR

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/11/2001 werd de W.V.I., Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, aangesteld als ontwerper van de herziening
van het B.P.A. nr. 4 “Zeelaan-deel 1”. Op 21/10/2002 werd de W.V.I. door
de gemeenteraad eveneens opdracht gegeven voor de opmaak van een
detail B.P.A. voor realisatie van de rotonde Duinenstraat/Vloedstraat
(uitbreiding oorspronkelijke opdracht)
Voornoemde opdracht van diensten werd toegewezen aan de W.V.I. voor
een maximum bedrag van 23.939,7 EUR
De procedure tot herziening van dit plan diende omgezet in een procedure
tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Zeelaan-deel 1”. Immers,
op het ogenblik van de goedkeuring door de Bestendige Deputatie van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (vanaf dit tijdstip, 09/10/2006, konden
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•
•

•
•

Financiële
gevolgen

niet langer bijzondere plannen van aanleg worden opgemaakt), was het
ontwerp nog niet voorlopig aanvaard door de gemeenteraad
Door deze noodzakelijke herneming werd het luik “opmaak voorontwerp”
van deze opdracht bezwaard met een aanzienlijke meeruitgave,
meerbepaald 6.337,81 EUR
Overzicht uitgaven
- Factuur 2002/151
11.705,90 EUR
- Factuur 2002/379
5.037,45 EUR
- Factuur 2002/694
2.020 EUR
- Factuur 2008/425
8.635,62 EUR
- Factuur 2008/663
2.878,54 EUR
TOTAAL
30.277,51 EUR
Meeruitgave
Verschil tussen het totale bedrag van de facturen en het toewijzingsbedrag:
30.277,51 – 23.939,7 EUR = 6.337,81 EUR
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten.
Omdat
onvoldoende krediet in het budget is voorzien om deze uitgave te
financieren (slechts 5.027,33 EUR) dient de gemeenteraad eveneens
voorgesteld bij eerstvolgende buitengewone budgetwijziging een aanvullend
krediet te voorzien.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
6.337,81 EUR 930/733-60 09/01
Ereloon
herziening
B.P.A. nr. 4 “Zeelaan5.027,33 EUR
deel 1” – RUP
“Zeelaan-deel 1”

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (6.337,81 EUR) in
het kader van de opdracht van diensten tot herziening van het B.P.A. nr. 4
“Zeelaan-deel 1”-RUP “Zeelaan-deel 1”, toevertrouwd aan de W.V.I., Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge
Artikel 2
De gemeenteraad beslist bij eerstvolgende buitengewone budgetwijziging 2009
een aanvullend krediet (1.500 EUR) in te schrijven voor het financieren van
voornoemde opdracht van diensten.
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Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Ereloon herziening B.P.A.
nr. 4 “Zeelaan-deel 1” –
RUP “Zeelaan-deel 1”

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
6.337,81 EUR 930/733-60 09/01

Punt 18: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan "Breeweg". Voorlopige 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 49 van het decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 6/03/2002 houdende goedkeuring van het Ruimtelijk
Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
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•
•
•

•
•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/02/2008 houdende:
- vaststelling van het bestek (nr. RUP0801) en de kostprijsraming (30.000
EUR) van de opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
- vaststelling van de wijze van gunnen, meerbepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/03/2008
houdende toewijzing van deze opdracht van diensten aan Grontmij,
Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 17/02/2009
verslag van het plenair overleg d.d. 20/02/2009 betreffende het ontwerp van
het RUP Breeweg
brief van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke
Planning, betreffende het bilateraal overleg d.d. 03/03/2009 inzake het RUP
“Breeweg”
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”

Door de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” kan de
bestemming, inrichting en beheer van deze ruimte worden geregeld op het
gewenste schaalniveau, meerbepaald enerzijds bestemming “wonen” en
anderzijds bestemming “gemeenschapsvoorzieningen”, rekening houdend
met het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan daaromtrent.
In de bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
zijn geen directe verwijzingen naar de opmaak van een RUP voor de
Breeweg. In het richtinggevend gedeelte wordt echter wel aangegeven dat
de locatie aan de Breeweg in aanmerking komt als zoeklocatie voor een
eventuele (gedeeltelijke) herlocalisatie van het bejaardencentrum
Wackerbout. Door de bouw van het Sociaal Huis kan het huidig
bejaardencentrum worden uitgebreid en aangepast in functie van rusthuisen RVT-bedden. Wel is er een nieuwe locatie nodig om tegemoet te
kunnen komen aan de nood aan service-flats. Omdat enkel een locatie nodig
is voor service-flats is, in tegenstelling tot een volledig nieuw
bejaardencentrum, slechts een beperkte oppervlakte nodig. Deze zone
dient
dus
niet
meer
exclusief
gereserveerd
voor
gemeenschapsvoorzieningen. De opportuniteiten c.q. win-situatie die hier
worden geboden aan het OCMW verantwoorden ten volle de opmaak van
dit RUP waarbij een deel van de blauwe zone (gemeenschapsvoorzieningen)
wordt omgezet in woonzone.
Op 17/03/2008 werd de opdracht van diensten tot opmaak van dit plan
door het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan
Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
werd aangepast aan de opmerkingen van de GECORO en de bovenlokale
overheden (plenaire vergadering d.d. 20/02/2009)
De gemeenteraad wordt voorgesteld het ontwerp van gemeentelijk
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ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” voorlopig vast te stellen.
Tussenkomsten

•

•

•

•

•

•

Schepen Jacky Maes die opmerkt dat in het ontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan gewag wordt gemaakt van 49 serviceflats, terwijl er slechts
48 zullen worden gebouwd omdat het OCMW opteert voor een ruimere
gemeenschapszone binnen het gebouw.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat het ontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan op een aantal plaatsen werd aangepast nadat het dossier
werd voorgelegd aan de GECORO. In de meeste gevallen betreft het hier
aanpassingen ingevolge advies van deze GECORO i.c. hoogte afsluitingen,
afstand tot de rooilijn en zijkavelgrenzen. De bouwvrije afstand van
ondergrondse constructies werd vastgesteld op 4 meter, wat evenwel
volgens het raadslid voldoende garantie biedt voor voldoende infiltratie van
het hemelwater. Tevens moet worden vastgesteld dat er een bufferzone is
voorzien tussen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en de bestaande
bebouwing langs de Schoonheidsleerlaan waarbij evenwel aan de oostelijke
zijde van deze zone voor gemeenschapsvoorzieningen tot tegen de
perceelsgrens mag worden gebouwd. Tevens bedraagt de maximale
terreinbezetting in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen 60% waar
oorspronkelijk 40% werd vooropgesteld.
De secretaris die antwoordt dat tussen de woningen in de
Schoonheidsleerlaan en de zone voor gemeenschapsvoorzieningen een
bufferzone werd gecreëerd om de privacy van de aangelanden aan deze
zone maximaal te garanderen. Om de mogelijkheden inzake inplanting van
deze serviceflats maximaal te vrijwaren werd inderdaad geopteerd voor een
hogere
maximale
terreinbezetting
in
de
zone
voor
gemeenschapsvoorzieningen. In een vroegere versie van dit ontwerp was
deze terreinbezetting evenwel nog bepaald op 40% Op basis van een eerste
ontwerp van deze serviceflats is echter gebleken dat de effectieve
terreinbezetting niet meer dan 40% zal bedragen.
Schepen Jacky Maes die naar aanleiding hiervan er de aandacht op vestigt
dat voor het bouwen van de serviceflats gebruik zal worden gemaakt van
een wedstrijdformule waarbij de architect kan worden aangesteld door de
aannemer.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die wenst te weten hoe bij deze formule de
kwaliteit en de inspraak van het OCMW wordt gegarandeerd. Raadslid
Dany Hollevoet die meent dat dergelijke formule juridische en
deontologische problemen kan stellen.
Schepen Jacky Maes en de secretaris die antwoorden dat de
voorstellen/ontwerpen zullen worden beoordeeld door een jury en dat in
deze overeenkomsten voldoende juridische waarborgen zijn ingebouwd
inzake verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de architect.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“ Breeweg” voorlopig vast. Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van
onderhavig besluit.
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Punt 19: bko - BKO. Opheffen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang
Bredene en huishoudelijk reglement ZWIB.
Hervaststellen huishoudelijk regelement
Buitenschoolse Kinderopvang Bredene.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, 1° schepen

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

mededeling van “Kind en Gezin” over de richtlijnen voor het opstellen van
een huishoudelijk reglement in initiatieven buitenschoolse opvang van 30 juli
2008.

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp nieuw huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang
Bredene.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling van
het huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/03/2004 houdende intrekking en
hervaststelling van het huishoudelijk reglement Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/04/2006 houdende intrekking en
hervaststelling van het huishoudelijk reglement Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende vaststelling van
het huishoudelijk reglement ZWIB
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 16/02/2009
houdende organisatie kinderopvang tijdens zomervakantie 2009

•
•
•
•
•

Feiten, context
en argumentatie

•

Door de integratie van de werking van ’t ZWIB in de werking van de
buitenschoolse kinderopvang wordt het noodzakelijk om het huishoudelijk
reglement aan te passen en een nieuw huishoudelijk reglement op te
stellen.
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•

•

Tussenkomsten

•

•

•

•

Bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement werd rekening gehouden
met :
- de nieuwe regelgeving
- de werking tijdens de zomervakantie
- recente praktijkervaring
Opsomming van de gewijzigde en bijkomend items :
- contactpersoon : uitbreiding
- doelgroepomschrijving : opname project “middagslapers” en
doelgroepomschrijving zomervakantie.
- opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten : wijziging opnamebeleid,
- intern werkingskader : vervangt de vroegere pedagogische visie. In het
intern werkingskader wordt nu de pedagogische visie, de visie op de
samenwerking met de kinderen en de ouders en de visie op de
samenwerking met externen opgenomen.
- afspraken met de ouders : vervangt de praktische afspraken. Hierbij
wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de werking tijdens het
schooljaar en de werking tijdens de zomervakantie. De afspraken mbt de
zomervakantie werden reeds opgenomen in het dossier omtrent de
organisatie zomervakantie 2009.
- voeding ( afspraken met de ouders) : De mogelijkheid tot het
verkrijgen van een tienuurtje of een vervangende broodmaaltijd werd
omwille van praktische overwegingen geschrapt.
- ziekte van het kind : aanpassing aan de vernieuwde regelgeving
- financiële bepalingen : vervangt de vroegere ouderbijdragen. De korting
die een gezin ontvangt indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op
éénzelfde dag worden opgevangen is cumuleerbaar met het sociaal tarief.
Het item rond het sociaal tarief werd anders geformuleerd. Bepalingen
omtrent het ontvangen van een fiscaal attest is een afzonderlijk item
geworden. De ouderbijdrage voor de voor- en naschoolse opvang werd
opgetrokken naar 0,75 EUR aangezien alle scholen in Bredene voor de
voor- en naschoolse opvang 0,75 EUR aanrekenen en dit vermijdt dat we
in september de ouderbijdrage omwille van verplichte indexering
nogmaals moeten aanpassen.

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de mogelijkheid tot het
verkrijgen tegen betaling van een tienuurtje of een vervangende
broodmaaltijd en het kosteloos verstrekken van soep en water niet meer is
opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Schepen Doris Vermoortel en de secretaris die antwoorden dat een aantal
wijzigingen werden aangebracht om redenen van praktische aard en dat het
nieuw reglement nu ook gebaseerd is op een modelreglement van Kind &
Gezin. Daarenboven bevestigt schepen Doris Vermoortel dat het geenszins
de bedoeling is om de dienstverlening binnen de BKO te beperken.
Raadslid Dany Hollevoet die tevens een aantal opmerkingen formuleert met
betrekking tot inschrijvingsmodaliteiten, het ophalen en brengen, een aantal
aspecten van de pedagogische visie (correct taalgebruik, beleefdheid, …),
zindelijkheid, het bewaren van medicatie, het toekennen van het sociaal
tarief, …
Met betrekking tot het toekennen van het sociaal tarief wordt verduidelijkt
dat het hier een bevoegdheid van het college van burgemeester en
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•

schepenen betreft.
Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat zijn fractie zijn
goedkeuring hecht aan dit huishoudelijk reglement op voorwaarde dat de
bestaande dienstverlening wordt behouden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/04/2006 houdende vaststelling
van het huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene.
Artikel 2
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 21/04/2008 houdende vaststelling
van het huishoudelijk reglement van “ zomerwerking in Bredene”.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene als volgt opnieuw vast. Dit huishoudelijk reglement
treedt in werking op 1/5/2009.
Buitenschoolse Kinderopvang Bredene
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Algemeen
Organiserend bestuur
De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene is erkend door Kind en
Gezin en wordt georganiseerd door het gemeentebestuur Bredene.
Gegevens :
Gemeentebestuur Bredene
Centrumplein 1
8450 Bredene
Contactpersoon
Mevr. Sandra Roelens is de coördinator van de Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene . Zij heeft de dagelijkse leiding. Zij bewaakt de
kwaliteit, coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel
en onderhoudt contacten met ouders en externe instanties.
De coördinator is elke werkdag, behoudens verlof en externe
vergaderingen, dagelijks aanwezig in de opvang na telefonische afspraak (
059/ 32.06.83). Tijdens haar verlof wordt ze vervangen door mevr.
Natacha Ceuppens, pedagogisch medewerker.
U kunt ook steeds met uw vragen terecht aan de balie van de
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Buitenschoolse Kinderopvang Bredene.
De balie is op volgende
momenten open :
Maandag : 6.30 – 9.00 / 15.00 – 19.00
Dinsdag : 6.30 – 9.00 / 15.00 – 19.00
Woensdag : 6.30 – 9.00 / 11.00 – 19.00
Donderdag : 6.30 – 9.00 / 15.00 – 19.00
Vrijdag : 6.30 – 9.00 / 14.00 – 19.00
Vakantiedagen : doorlopend van 6.30 tot 19.00
Doelgroepomschrijving
De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene organiseert op een
kwalitatief en pedagogisch verantwoorde manier buitenschoolse opvang
voor kinderen uit het basisonderwijs, wonend of schoollopend in
Bredene.
Ook kinderen van ouders die tewerkgesteld zijn binnen de gemeente
kunnen op woensdagnamiddag, de schoolvrije dagen en vakantiedagen
opgevangen worden.
Project “middagslapers”
Voor peuters is er de mogelijkheid om in de voormiddag naar school te
gaan en in de namiddag naar de opvang. Deze peuters worden dan
opgevangen in het project “middagslapers”.
Meer info is te verkrijgen aan de balie van de Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene of telefonisch op 059/32.06.83.
Doelgroepomschrijving zomervakantie
Tijdens de zomervakantie gaat de opvang door op 2 locaties.
• Zomermuizen ( instappers, 1e en 2e kleuter ) : locatie BKO
• Vakantiekonijnen ( 3e kleuter en 1e leerjaar) : locatie BKO
• ZWIB ( 1e tem 6e leerjaar) : locatie sportcentrum
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vanaf het 2e leerjaar die niet
binnen de werking van ’t ZWIB kunnen opgevangen worden : opvang in
locatie BKO
Kinderen (vanaf het 2e leerjaar) die omwille van de werksituatie van hun
ouders of omwille van medische reden nood hebben aan flexibele
ophaalregeling : opvang in locatie BKO – medisch attest of attest
werkgever vereist.
Verzekering
De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene heeft een verzekering voor
burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen . Ook
heeft het gemeentebestuur een verzekering afgesloten voor lichamelijke
ongevallen van de kinderen die plaatsvinden tijdens hun verblijf in de
opvang.
De aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt via de balie, binnen
de 24 uur na het verlaten van de opvang.
De opvang is niet verantwoordelijk voor schade en verlies van eigen
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materiaal, speelgoed en kledij. Daarom dringen wij erop aan om geen
waardevolle voorwerpen en speelgoed mee te brengen naar de opvang.
Indien een kind erop staat om eigen gerief of waardevolle spullen mee
te brengen naar de opvang is dit op eigen verantwoordelijkheid en kan
de opvang ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
verlies.
Bereikbaarheid in noodgevallen
Indien tijdens de kindvrije momenten niemand in de lokalen van de
Buitenschoolse Kinderopvang Bredene aanwezig is, kunnen de ouders
een bericht nalaten op het antwoordapparaat van de Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene.
Klachtenbehandeling
Als je met vragen, opmerkingen, suggesties of klachten zit, laat het ons
weten. Spreek erover met de teamleden of de coördinator. Waar
nodig zoeken wij naar oplossingen , verbeterpunten of een nieuwe
aanpak.
Een klachtenformulier is steeds te verkrijgen aan de balie.
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht ? Neem contact
op met het organiserend bestuur of met de klachtendienst van Kind en
Gezin, Hallepoort 27 – 1060 Brussel ( tel. 02/533.14.14).
Opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten
Opname en inschrijving
Kinderen kunnen pas opgevangen worden nadat er een dossier werd
opgemaakt. De leidinggevende verzorgt, na afspraak, de inschrijving.
Hierbij wordt van elk kind een dossier opgemaakt, wordt het
huishoudelijk reglement inclusief de interne werking en onze
pedagogische visie toegelicht en wordt er een rondleiding verzorgd in
de opvang waarbij de ouders en het kind kennis kunnen maken met de
infrastructuur en de teamleden die op dit moment aanwezig zijn.
Vereiste documenten
De vereiste documenten voor de opmaak van het dossier ( dienen in
orde te zijn voor het eerste opvangmoment) :
- klever van de mutualiteit
- kopie van een bewijs van kinderbijslag ( kopie kaart
rechthebbende of een kopie van een rekeninguittreksel waarop
de storting staat).
- naam en telefoonnummer van de ouders en het werk van de
ouders.
- bewijs van gezinslast indien u geen inwoner van Bredene bent.
De ouders dienen elke wijziging in hun gezin- en werksituatie (
adreswijziging, telefoonnummer, werksituatie,.. ) door te geven aan de
balie of de coördinator.
Eénmaal het dossier in orde kan de opvang gestart worden.
Opnamebeleid.
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De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene staat open voor alle kinderen
maar geeft voorrang aan kinderen van werkende ouders of ouders die
een opleiding volgen. Kinderen bij wie het vanwege sociale en/of
pedagogische motieven wenselijk is dat ze gedurende de dag opvang en
begeleiding krijgen buiten het gezin en kinderen bij wie reeds een
broertje of zusje in de opvang aanwezig is krijgen ook voorrang.
De maximumcapaciteit van de Buitenschoolse Kinderopvang bedraagt :
• tijdens de schooldagen : 103 plaatsen
• tijdens de kleine schoolvakanties : 128 plaatsen
• tijdens de zomervakantie 203 plaatsen ( de “zomermuizen” en
de “vakantiekonijnen” hebben een gezamenlijke capaciteit van
103 plaatsen. ’t ZWIB heeft een capaciteit van 100 plaatsen.
Inschrijven voor de voor- en naschoolse momenten.
Kinderen die voor het van start gaan van het opvangmoment ( 6.30 uur
voor de voorschoolse opvang , 14.30 uur voor de naschoolse opvang ,
9.00 uur voor de opvang op woensdagnamiddag) niet ingeschreven zijn
kunnen geen gebruik maken van de opvang, tenzij het gaat om een acute
crisissituatie. De coördinator of haar vervanger zal hierover een
beslissing nemen.
De inschrijvingsformulieren zijn steeds vanaf de 2e vrijdag van
voorgaande maand te verkrijgen in de opvang. Wie inschrijft voor de
eerste werkdag van een nieuwe maand ontvangt thuis een
bevestigingsbrief.
Er kan enkel mondeling ( via het onthaal of telefonisch ) ingeschreven
worden indien het gaat om een onverwacht of los opvangmoment.
Inschrijvingen voor de vakantie- en schoolvrije dagen.
Kinderen die voor het van start gaan van het opvangmoment niet
ingeschreven zijn kunnen geen gebruik maken van de opvang. De
buitenschoolse opvang dient, met het oog op de kwaliteit en organisatie,
voor het van start gaan van het opvangmoment op de hoogte te worden
gesteld van de inschrijving, tenzij het gaat om een acute crisissituatie.
De ouders van actieve kinderen zullen schriftelijk op de hoogte worden
gesteld van de data waarop kan ingeschreven worden voor een
vakantieperiode. Na inschrijving ontvangt u binnen de 2 weken steeds
een bevestiging. Een inschrijving voor een vakantiedag gebeurt steeds
schriftelijk via de balie.
Afwezigheden wegens ziekte / annulatie voor- en naschoolse
momenten.
Indien uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt, dient de
opvang hiervan verwittigd te worden voor het van start gaan van het
opvangmoment ( voor 7.30 uur voor de voorschoolse opvang, voor
1430 uur voor de naschoolse opvang, voor 11.00 uur bij opvang op
woensdagnamiddag en voor 7.30 op vakantie- en schoolvrije dagen).
Bij annulatie wegens ziekte wordt een doktersattest opgevraagd.
Indien de opvang niet vooraf verwittigd werd zal een
annulatievergoeding van 5,00 EUR per kind aangerekend worden via de
maandelijkse facturatie.
Voor het niet aanwezig zijn of laattijdig
verwittigen van de opvang op woensdagnamiddag en op vakantiedagen
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zal een annulatievergoeding van 9,00 EUR per kind aangerekend worden
via de maandelijkse facturatie.
Annuleringen van vakantie- en schoolvrije dagen.
Indien uw kind om bepaalde redenen ( wijziging van werkschema, …. )
geen gebruik zal maken van de opvang en het was wel al ingeschreven
voor die dag moet de opvang ten laatste de voorafgaande dag voor
19.00 uur verwittigd worden.
Bij niet of laattijdig verwittigen zal een annulatievergoeding van 9,00
EUR aangerekend worden via de maandelijkse facturatie.
U dient steeds te annuleren aan de balie van de locatie Buitenschoolse
Kinderopvang, ook al maakt u enkel gebruik van de opvang in de locatie
van het sportcentrum ( ZWIB).
De balie van de Buitenschoolse Kinderopvang is telefonisch elke
werkdag te bereiken tussen 6.30 uur en 19.00 uur.
Openingsdagen en openingsuren
De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene is open op :
• schooldagen :
- voorschools : van 6.30 tot begin school
- naschools : na schooltijd tot 19.00 uur
• vakantie- en schoolvrije dagen : van 6.30 tot 19.00 uur.
De buitenschoolse opvang is gesloten tijdens het weekend en op alle
wettelijke en gelijkgestelde feestdagen.
Wanneer u laattijdig ( na 19.00 uur) uw kind ophaalt, zal een extra
vergoeding van 20,00 EUR per kind worden aangerekend via de
maandelijkse facturatie.
Bij herhaaldelijk laattijdig ophalen, kan de
Buitenschoolse Kinderopvang Bredene de opvang éénzijdig beëindigen.
U zal hier, na een schriftelijke verwittiging, aangetekend van op de
hoogte worden gesteld.
Intern werkingskader
Ons pedagogisch beleid
De buitenschoolse kinderopvang heeft plaats in de vrije tijd van de
kinderen. Na een drukke schooldag moeten de kinderen zich in de
eerste plaats goed thuis voelen. Ze moeten zich kunnen ontspannen,
spelen en plezier beleven.
Veiligheid, geborgenheid en respect zijn de drie peilers van de werking.
Wij streven naar een hoge betrokkenheid, zowel van de kinderen, de
ouders als de medewerkers en stellen het welbevinden centraal.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens de
kleine schoolvakanties wordt vrijblijvend een activiteitenprogramma
aangeboden dat kadert binnen de maandelijkse themawerking.
Op
woensdagnamiddag kunnen de kinderen ook kiezen voor atelierwerking.
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Tijdens de zomervakantie wordt er in de locatie Buitenschoolse
Kinderopvang steeds gewerkt binnen een thema. Op woensdag kan er
een uitstap georganiseerd worden. In ’t ZWIB wordt er gewerkt in
interesse-groepen. Naast een vast schema met sportieve activiteiten
kunnen de kinderen deelnemen aan de creaworkshops of kunnen ze
kiezen voor vrij spel.
Elke schooldag kunnen de kinderen in een rustige omgeving huiswerk
maken.
Omwille van praktische overwegingen kan dit telkens van
17.15 tot 18.00 en op woensdagnamiddag tussen 13.00 en 14.00 uur.
Naast de fysieke veiligheid moeten de kinderen zich ook psychisch veilig
voelen.
Conflicten, pestgedrag en ongewenst gedrag worden
aangepakt. Positief gedrag zal men bekrachtigen en ongepast gedrag
wordt gesanctioneerd.
We stralen zelf respect uit en verwachten dit dan ook van de kinderen
en de ouders. De kinderen hebben respect voor de andere kinderen,
begeleiding, materiaal, infrastructuur en de gemaakte afspraken.
In de opvang hanteren we een correct taalgebruik en respect uit zich
ook in beleefdheid.
We werken gestructureerd en hebben aandacht voor stabiliteit. De
kinderen worden eigen gemaakt met de geldende afspraken en regels.
We hanteren de afspraken als team consequent en verwachten dit dan
ook van ouders en kinderen.
Afspraken kunnen ten allen tijde
aangepast worden en dit op vraag van kinderen, ouders, team of een
gewijzigde situatie.
Onze visie op de samenwerking met de kinderen en de ouders
In de opvang staat het kind centraal en er wordt rekening gehouden
met de mening van de kinderen. Elk kind wordt in zijn eigenheid
aanvaard en er wordt rekening gehouden met de thuissituatie van de
kinderen.
Ouders worden beschouwd als partners, die van dichtbij betrokken
moeten worden bij de opvang. De begeleiders in de opvang nemen
tijdelijk de verantwoordelijkheid van de ouders over en in samenspraak
met de ouders staan ze mee in voor de opvoeding van het kind.
Tijdens de dagelijkse haal- en brengmomenten wordt er voldoende
informatie over de kinderen uitgewisseld, ouders zijn tijdens de
openingsuren van de opvang steeds welkom en ze worden via het
berichtenbord degelijk geïnformeerd over de werking en de geplande
activiteiten.
Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar
kinderen verblijven.
In het belang van uw kind zal de dienst contact opnemen met de ouders
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wanneer we bepaalde zaken opmerken, uw kind grensoverschrijdend of
problematisch gedrag vertoont of indien we vragen hebben omtrent
specifiek gedrag van uw kind. Onze bezorgdheid zal aan u worden
medegedeeld en samen kijken we of er eventuele extra hulp en/ of
begeleiding wenselijk is.
Samenwerking met externen
De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene participeert in het Lokaal
Overleg Kinderopvang. Als ouder kan je deelnemen aan dit Lokaal
Overleg.
Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de
coördinator.
Er is samenwerking met alle scholen op het grondgebied Bredene en
met de scholen waar de kinderen die gebruik maken van de opvang
school lopen.
Contactname met externe diensten en/of personen gebeurt steeds na
het eerste gesprek en toestemming van de ouders tenzij er in het belang
van het kind wordt gehandeld bij niet medewerking van de ouders.
Wanneer u bepaalde gedragingen of zaken in de ontwikkeling van uw
kind opmerkt ( of indien ze aanwezig of gekend zijn), worden wij
hiervan graag op de hoogte gesteld ( vb. medicatiegebruik ADHD,
aanpassingsmoeilijkheden, eetstoornissen, …). Samen met u zullen we
zoeken naar de meest geschikte aanpak en eventuele extra zorg.
Wanneer we als dienst een vermoeden hebben van fysieke
mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing zullen we onze
verantwoordelijkheid opnemen.
Als dienst zullen we de nodige
stappen ondernemen en onze bezorgdheid en eventueel genomen
stappen naar de ouders toe formuleren.
Afspraken met de ouders
De werking in leeftijdsgroepen tijdens het schooljaar
De kinderen worden naar leeftijd opgedeeld. Op 1 september wordt
de stap naar een volgende groep gemaakt.
Groep 1 ( de muisjes ): 1e en 2e kleuter
Groep 2 ( de konijntjes) : 3e kleuter, 1e en 2e leerjaar
Groep 3 : 3e , 4e, 5e en 6e leerjaar.
Elke groep heeft een vast team begeleiders die instaan voor de
groepswerking en heeft zijn eigen groepsregels. Naast het vaste team
is er ook een vlinderploeg die instaat voor vervangingen bij verlof en
ziekte of bij uitzonderlijke drukte.
De werking in de zomervakantie
De zomermuizen : instappers, 1e en 2e kleuter – opvang in locatie BKO
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De vakantiekonijnen : 3e kleuter en 1e leerjaar – opvang in locatie BKO
ZWIB : 1e leerjaar tem 6e leerjaar – opvang in locatie sportcentrum.
De kinderen van het 1e leerjaar kunnen dus aansluiten bij de
vakantiekonijnen of bij de werking van ’t ZWIB. Indien zou blijken dat
omwille van de bezettingsgraad de kinderen van het 1e leerjaar moeten
aansluiten bij de werking van ’t ZWIB zal u hiervan schriftelijk op de
hoogte worden gesteld.
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vanaf het 2e leerjaar die niet
binnen de werking van ’t ZWIB kunnen opgevangen worden : opvang in
locatie BKO
Kinderen (vanaf het 2e leerjaar) die omwille van de werksituatie van hun
ouders of omwille van medische reden nood hebben aan flexibele
ophaalregeling : opvang in locatie BKO – medisch attest of attest
werkgever vereist.
Breng en haalmomenten
Ophalen en brengen tijdens schooldagen :
Brengen : tot max. 8.00 uur
Afhalen : vanaf 16.45 uur
Met het oog op de veiligheid en in het belang van het kind vragen wij u
deze breng- en afhaaluren te respecteren. Kinderen die opvang nodig
hebben na 8.00 uur of die voor 16.45 uur dienen opgehaald te worden
kunnen terecht in de opvang in de school. Kinderen kunnen enkel
opgehaald worden door personen die op de inlichtingsfiche vermeld
staan.
Bij het ophalen en brengen dient u zich steeds aan te melden aan de
balie.
Ophalen en brengen tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties.
Ophalen en brengen tijdens schoolvrije dagen en kleine schoolvakanties
U kind kan op elk moment gebracht en opgehaald worden. U dient
enkel op uw inschrijvingsformulier aan te duiden of u opvang nodig hebt
in de voormiddag, namiddag of voor een volledige dag. Op die manier
kunnen wij de beschikbare plaatsen maximaal inzetten.
Kinderen die ingeschreven worden voor de voormiddag dienen voor
12.30 uur opgehaald te worden.
Kinderen die ingeschreven worden voor de namiddag kunnen pas na
12.30 gebracht worden.
U dient zich steeds aan te melden aan de balie alvorens uw kind te gaan
ophalen in de groep.
Ophalen en brengen tijdens de zomervakantie.
• Uw kind wordt opgevangen in locatie BKO
Hier gelden dezelfde afspraken als tijdens de schoolvrije dagen en de
kleine schoolvakanties.
• Uw kind wordt opgevangen in locatie ZWIB
Brengen
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Kinderen kunnen tot 8.45 afgezet worden in locatie BKO. De opvang
voorziet dan het vervoer naar locatie ZWIB.
Kinderen kunnen tussen 8.45 en 9.15 afgezet worden in locatie ZWIB.
Dit kan tot uiterlijk 9.15 uur. Voor 8.45 uur en na 9.15 uur kunnen wij
geen kinderen toelaten.
Over de middag kunnen kinderen gebracht worden tussen 12.30 uur en
13.00 uur.
Met het oog op de veiligheid kunnen wij op deze uurregeling geen
uitzonderingen toestaan.
Ophalen
Kinderen kunnen tussen 12.30 uur en 13.00 uur en tussen 16.00 uur en
16.30 opgehaald worden in locatie ZWIB. U dient zich steeds aan te
melden bij de verantwoordelijke voor het onthaal alvorens uw kind te
gaan ophalen in de groep.
Kinderen die pas na 16.30 uur kunnen opgehaald worden, kunnen vanaf
17.00 uur opgehaald worden in de locatie BKO.
Het vervoer
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze
onder gepaste begeleiding.
De verplaatsingen bij uitstappen gebeuren te voet, met eigen vervoer of
er wordt beroep gedaan op een vervoersmaatschappij.
Alle begeleiders hebben de cursus “gemachtigd opzichter” gevolgd en
vergezellen de chauffeur bij de verplaatsingen van en naar school en bij
uitstappen.
De chauffeurs beschikken over het vereiste rijbewijs ( vervoer van
kinderen ).
Vervoersdienst
op
buitenhuisactiviteiten

woensdagnamiddag

naar

Op woensdagnamiddag kunnen kinderen die gebruik maken van de
opvang deelnemen aan buitenhuisactiviteiten in clubverband op het
grondgebied Bredene tussen 13.30 uur en 17.00 uur.
De buitenschoolse opvang verzorgt dan het vervoer naar de activiteit
en/of terug naar de opvang.
Inschrijven gebeurt bij voorkeur tijdens de maand september. Indien er
achteraf nog een aanvraag ingediend wordt bestaat de mogelijkheid dat
uw kind omwille van praktische reden ( bvb. max. aantal kinderen reeds
bereikt ) geen gebruik meer kan maken van deze dienst.
Meer inlichtingen zijn te verkrijgen aan de balie of bij de coördinator.
Vervoersdienst naar
het gemeentelijk
speelpleinwerking “Jokkebrok”

sportkamp

en

De buitenschoolse kinderopvang verzorgt het vervoer van en naar de
speelpleinwerking “Jokkebrok” en het gemeentelijk sportkamp.
De uren voor en na het sportkamp of de speelpleinwerking “Jokkebrok”
worden gefactureerd als voor- en naschoolse momenten ( 0,75 EUR per
begonnen halfuurtje).
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Inschrijven voor de opvang voor en/of na het sportkamp of de
speelpleinwerking doe je aan de balie van de Buitenschoolse
Kinderopvang Bredene.
Inschrijven en meer inlichtingen omtrent het gemeentelijk sportkamp :
059/32.25.77 ( sportdienst).
Inschrijven en meer inlichtingen omtrent speelpleinwerking Jokkebrok :
0496/72.21.09
Voeding
De buitenschoolse kinderopvang schenkt de nodige zorg en aandacht
aan gezonde voeding. Het vieruurtje wordt gratis aangeboden en is
evenwichtig samengesteld. Koek en drank van thuis als vieruurtje zijn
niet toegelaten. Uitzondering zijn de voedingsmiddelen die omwille van
medische redenen dienen genuttigd te worden ( bvb. sojamelkdrankjes
bij allergie aan koemelk, allergie aan eiwitten, …)
Wij bieden geen warme maaltijden aan.
Elk kind moet op
woensdagnamiddag en tijdens de vakantie- en schoolvrije dagen een
lunchpakket ( broodmaaltijd + drankje) meebrengen.
Wij voorzien
wel in verse soep die kosteloos wordt aangeboden. Ouders van
kinderen die geen lunchpakket mee hebben zullen hieromtrent
aangesproken worden. De kinderen zullen in desbetreffend geval een
vervangmaaltijd krijgen die zal gefactureerd worden aan 5,00 EUR.
Op vakantiedagen houden wij om 10.00 uur een tienuurtje.
Een
tienuurtje wordt van thuis meegegeven. Kinderen die omwille van een
vergetelheid geen tienuurtje bij hebben, kunnen in de opvang een
tienuurtje krijgen. Dit tienuurtje zal gefactureerd worden aan 1,25 EUR.
Indien uw kind(eren), omwille van praktische redenen, nog dient (en)
te ontbijten in de opvang of ’s avonds boterhammen dient(en) te eten,
moet u hiervan melding maken aan de balie. Ontbijten kan tot 7.30
uur, avondeten kan om 18.00 uur.
Kinderen kunnen steeds water drinken als ze dit wensen. Hiervoor
wordt geen vergoeding aangerekend.
Luisjes
In het belang van alle kinderen worden kinderen met luisjes niet
toegelaten in de opvang. Wanneer we bij uw kind luisjes vaststellen
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij vragen jullie dan ook om
bij het zelf constateren van luizen bij uw kind, de opvang hiervan op de
hoogte te brengen.
Op regelmatige basis worden de kinderen in de opvang gecontroleerd
op luizen en neten.
Zindelijkheid
Enkel kinderen die zindelijk zijn kunnen gebruik maken van de opvang.
Onze infrastructuur is afgestemd op schoolrijpe kinderen (kinderen uit
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het basisonderwijs).
Vaccinaties
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis
verplicht.
Het is wel sterk aanbevolen om jouw kind te laten
vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin.
Meer informatie is te verkrijgen bij Kind en Gezin.
Uw kind is ziek
Om zowel uw kind als de andere kinderen en de begeleiding te
beschermen, vragen wij aan elke ouder om ons te informeren over alle,
ook niet zichtbare, medische problemen. Zo kunnen we beter de
gevaren inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen.
Zieke kinderen kunnen niet in de buitenschoolse kinderopvang terecht.
De coördinator heeft steeds het laatste woord in de beslissing of je kind
al dan niet naar de opvang kan. Bij die beslissing denken we aan het
belang van jouw kind, aan het belang van de ander opgevangen kinderen
en aan de extra werkbelasting die de zorg van een ziek kind kan
meebrengen.
Kinderen die de volgende ziekteverschijnselen vertonen, worden niet
toegelaten in de opvang :
- diarree
- braken
- zeer zware hoest en etterige neusloop met een toestand van
algemeen ziek zijn
- koorts boven de 38,2 graden
- huiduitslag in combinatie met koorts of verandering in gedrag
Het kind kan pas weer naar de opvang komen indien een arts
bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat. .
- mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het
niet besmettelijk is
Kinderen die niet aan de normale activiteiten kunnen deelnemen, te veel
zorg en aandacht nodig hebben zodat de gezondheid en de veiligheid
van de andere kinderen niet meer kan gegarandeerd worden zullen in
de Buitenschoolse Kinderopvang ook geweigerd worden.
De Buitenschoolse Kinderopvang zal alle ouders verwittigen wanneer er
een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat je weet dat je kind met
een besmettelijke ziekte in aanraking is gekomen.
Uw kind wordt ziek in de opvang
Als je kind tijdens het opvangmoment ziek wordt zullen we de ouders
steeds
contacteren op de bij inschrijving doorgegeven
telefoonnummers ( thuis, werk, GSM en noodnummer indien nodig).
Samen zullen we dan een passende oplossing zoeken. Meestal vragen
we de ouders om het kind zo snel mogelijk op te halen of op te laten
halen. Eventuele medische kosten die de buitenschoolse opvang moet
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maken om het kind de juiste verzorging te geven, vallen ten laste van de
ouders.
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, zullen we beroep doen op de
huisdokter, zoals opgegeven bij inschrijving of op de dokter die zich het
snelst kan vrijmaken. Bij ernstige situaties zullen we de hulpdiensten
verwittigen.
Uw kind krijgt een ongeval tijdens de opvang
De buitenschoolse kinderopvang neemt de eerste zorgen op zich.
Indien blijkt dat professionele medische verzorging noodzakelijk is en bij
“twijfelgevallen” zullen wij de huisdokter of de snelst bereikbare dokter
contacteren om de nodige medische zorgen toe te dienen. In ernstige
gevallen zullen wij de hulpdiensten verwittigen.
De ouders zullen wij zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Alle kosten verbonden aan de medische tussenkomsten vallen ten laste
van de verzekering van de buitenschoolse opvang.
Uw kind moet medicatie nemen
In principe dienen wij geen medicatie toe.
We raden aan om je
huisarts te vragen om medicatie voor te schrijven die bij voorkeur ’s
morgens en/of ’s avonds door de ouders kan toegediend worden.
Uitzonderlijk kan hier wel van worden afgeweken. Wanneer er toch
medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een
doktersattest met daarop
- datum voorschrift
- naam kind
- naam medicament
- dosering medicament
- manier van toedienen
- tijdstip toedienen
- duur behandeling
De medicatie moet in de originele verpakking afgeleverd worden aan de
balie, samen met het doktersattest.
De begeleiders zien toe op de correcte toediening en bewaring en
maken nota van toediening op de medische fiche van uw kind.
Wanneer je kind een behandeling met aërosol nodig heeft, vragen we
om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit mogelijk is, vragen
we dat je de behandelende arts verzoekt om een droge aërosol met
voorzetkamer voor te schrijven omdat dit beter geschikt is voor
gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet.
Naleving op de wet van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari
2001 betreffende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden kan de
buitenschoolse kinderopvang persoonsgebonden gegevens opvragen.
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Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het
gezin, eventuele financiële gegevens ( mbt aanvraag sociaal tarief) en de
medische gegevens van het kind. Voor zover relevant kan de opvang
ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden
registreren.
Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de
verantwoordelijkheid van een arts, administratieve en sociale gegevens
onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.
Volgens de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je
als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind,
jezelf of je gezin betreffen en kan je wijziging hiervan vragen.
Alle medewerkers delen geen informatie over je kind, je gezin of
zijn/haar verblijf mee aan derden. Zij nemen de nodige discretie in
acht.
Indien u niet wenst dat foto’s van uw kind gebruikt worden voor
publicaties of indien u wenst dat er geen foto’s van uw kind gemaakt
worden tijdens de opvangmomenten dient u de coördinator hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij “stilzwijgen” gaan wij ervan uit
dat u instemt met het werken met foto’s in de opvang en dat we deze
eventueel gebruiken voor publicaties.
Financiële bepalingen
Financiële bijdrage van het gezin
De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten, inclusief het
vieruurtje en het vervoer.
De ouderbijdragen worden berekend conform de bepalingen in het
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 ( gewijzigd op 1
januari 2002 ) voor de buitenschoolse kinderopvang.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis
van de reële
aanwezigheidsduur van uw kind.
Naast de ouderbijdrage kan een extra bijdrage gevraagd worden bij
uitstappen.
Ouderbijdrage tijdens de voor- en naschoolse momenten.
Voorschools en naschools wordt er gerekend per begonnen halfuurtje.
Per begonnen halfuurtje wordt een bedrag van 0,75 EUR aangerekend.
Beginuur voorschools : uur dat wordt genoteerd als u zich aanmeldt aan
het onthaal.
Beginuur naschools : uur dat de school eindigt.
Einduur voorschools : uur dat de school aanvangt.
Einduur naschools : uur dat wordt genoteerd als u zich aanmeldt aan
het onthaal.
Ouderbijdragen op woensdagnamiddag, vakantie- en schoolvrije dagen.
Op deze momenten hanteren we 3 tarieven :
Tarief 1 : opvang minder dan 3 uur : 3,75 EUR
Tarief 2 : opvang tussen de 3 en 6 uur : 5,58 EUR
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Tarief 3 : opvang van 6 uur of meer : 9,30 EUR
Tarief 4 : opvang voor- en na speelpleinwerking Jokkebrok of
gemeentelijk sportkamp : tarief voor- en naschoolse opvang, d.w.z. 0,75
EUR per begonnen halfuurtje.
Aanpassing van de ouderbijdragen
De overheid heeft minimum- en maximumbedragen vastgelegd
waarbinnen de buitenschoolse kinderopvang haar tarieven kan bepalen.
Vanuit de overheid worden deze bedragen jaarlijks op 1 september
verhoogd met de procentuele stijging van de consumptieprijzen tussen 1
juni van hetzelfde kalenderjaar en 1 juni van het voorafgaande
kalenderjaar. Als de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens
0,12 EUR op het minimale basisbedrag voor een ganse dag cumuleert,
worden de minimum- en maximumbedragen aangepast.
Hierdoor kan het voorkomen dat we de opvangprijzen moeten
aanpassen.
Elke aanpassing van de ouderbijdrage zal schriftelijke aan alle ouders
medegedeeld worden.
Meer kinderen in hetzelfde gezin
Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op éénzelfde dag opgevangen
worden, wordt er 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage van
deze dag.
Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.
Het sociaal tarief
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen we een sociaal
tarief aanrekenen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan gratis opvang
worden toegestaan. Je kan bij de coördinator vertrouwelijk informeren
naar deze mogelijkheden.
De facturatie
Maandelijks krijg je een factuur rond de 20ste van de maand, volgend op
de maand waarin je beroep hebt gedaan op de buitenschoolse
kinderopvang.
Naast de overschrijving ontvang je ook een
gedetailleerde factuur waar de bijdragen per dag en per kind op
vermeld staan.
De betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen, door overschrijving
van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer vermeld op de
overschrijving, met vermelding van de correcte gestructureerde
mededeling.
Bij laattijdige betaling zal een aanmaning opgestuurd worden. Bij niet
betaling van deze 1e aanmaning, versturen wij nog een 2e aanmaning met
extra administratiekosten ( 7,50 EUR).
Na de 3e aangetekende
aanmaning ( met 12,50 EUR administratiekosten) wordt het dossier aan
de ontvanger overgemaakt die zal overgaan tot effectieve invordering
van het bedrag.
Bij herhaaldelijk laattijdig betalen of niet betaling zonder voldoende
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reden, kan het gemeentebestuur de opvang éénzijdig stopzetten.
Fiscaal attest
De Buitenschoolse Kinderopvang verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig
een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. De FOD Financiën
verbiedt het vermelden van bijkomende kosten ( annulatievergoeding,
daguitstappen, … )
Opzegmodaliteiten
De Buitenschoolse Kinderopvang Bredene kan de opvang éénzijdig
stopzetten als :
- je als ouder de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet
naleeft.
- je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke
verwittigingen van de buitenschoolse kinderopvang.
- jouw kind grensoverschrijdend gedrag vertoont en dit nefast is
voor het kind in kwestie, de andere kinderen en de opvang.
- bij herhaaldelijk laattijdig betalen of bij niet-betaling.
Na een persoonlijk gesprek met de coördinator of een schriftelijke
verwittiging zal een schriftelijke opzeggingsbrief verstuurd worden
waarin de reden en de ingangsdatum van schorsing zal vermeld staan.

Punt 20: technische dienst - Strandconcessies .
Seizoenexploitaties 2009 . Vaststelling voorwaarden

Standplaatsen openbaar domein .

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, 1°schepen;
Jon Devos, raadslid;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

•

ontwerp van voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein seizoenexploitaties 2009

Feiten, context •
en argumentatie

Jaarlijks worden de voorwaarden voor de standplaatsen op het openbaar
domein opnieuw vastgesteld . Hierbij worden vooral de concessieprijzen
aangepast.
Onder deze concessies vallen eveneens de particuliere strandcabines.
De aan te rekenen concessieprijzen worden aangepast aan het indexcijfer
der consumptieprijzen d.d. 30/09/2008 (158,48)

Verwijzingsdocumenten

•
•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de standplaatsen op het
openbaar domein 2009 (seizoenexploitaties ), vast te stellen.
Deze
voorwaarden met ref. nr. 2009/TA/0323p01 maken integrerend deel uit van
deze beslissing.

Punt 21: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het goedkeuringsbesluit en de
opmerkingen en aanbevelingen van Paul Breyne, gouverneur provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening 2007 van het OCMW Bredene, alsook het verslag van de externe
auditcommissie.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
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,
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raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, 1°schepen

Bevoegdheid

•

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

Juridische grond

•

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

•

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•
•

kennisneming door de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 van de jaarrekening,
toelichting en jaarverslag 2007 van het OCMW in toepassing van de nieuwe
OCMW-boekhouding
brief d.d. 05/02/2009 betreffende het goedkeuringsbesluit, opmerkingen en
aanbevelingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, van de jaarrekening 2007 van het OCMW Bredene
verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene, d.d.
10/12/2008 betreffende de jaarrekening per 31 december 2007

De gemeenteraad heeft op 23/06/2008 kennis genomen van de jaarrekening,
toelichting en jaarverslag 2007 van het OCMW. Er werden door de
gemeenteraad geen opmerkingen geformuleerd aan de heer
provinciegouverneur, Paul Breyne.
De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ambt van de
provinciegouverneur.
Vooraleer de gouverneur zijn goedkeuring hecht aan deze jaarrekening
wordt een externe audit met betrekking tot de gevoerde boekhouding in
2007 uitgevoerd. De auditcommissie maakt van deze audit, die normaal
gezien gedeeltelijk op het kantoor van de diensten van de heer
provinciegouverneur en gedeeltelijk in de kantoren van het OCMW plaats
vindt, een verslag op.
Op basis van dit verslag worden door de heer provinciegouverneur een
aantal opmerkingen en aanbevelingen aan de gemeenteraad meegedeeld.
Opmerkingen en aanbevelingen van de gouverneur.
•

Vaststelling jaarrekening
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Conform art. 89 § 2 van de organieke wet van 8 juli 1976 dient de
OCMW jaarrekening door de raad voor maatschappelijk welzijn
vastgesteld te worden in plaats van goedgekeurd.
• Administratief handboek
De secretaris en ontvanger dienen de administratieve procedures en
interne controles uit te werken voor wat betreft de materies
behorende tot hun bevoegdheden. Deze dienen te worden opgenomen
in het administratief handboek. De procedures dienen te worden
uitgewerkt volgens een intern af te spreken stappenplan.
• Procedures sociale dienst
Hoewel de geldstromen m.b.t. het beheer van rekeningen voor derden
in het kader van budgetbeheer niet in de boekhouding opgenomen zijn,
is het niettemin aangewezen ook hiervoor procedures en interne
controles uit te werken. De gouverneur wijst erop dat het aangewezen
is om dergelijke rekeningen in klasse 0 ‘niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen’ onder goederen en waarden van derden
gehouden door het OCMW (07) op te nemen. Er wordt gevraagd de
nodige procedures en interne controles terzake uit te werken. Daarbij
dienen eerst de procedures te worden omschreven, waarna per stap in
de procedure dient nagegaan te worden waar risico’s op fouten zich
kunnen voordoen. Aan die risico’s worden dan de passende interne
controlemaatregelen verbonden.
Naast de algemene interne
controledoelstellingen
voor
de
boekhoudkundige
registratie
(rechtmatigheid, volledigheid, juistheid, tijdigheid, classificatie) kunnen
ook
specifieke
controlemaatregelen
uitgewerkt
worden
(functiescheiding, parafering en controle documenten, vergelijken met
externe
documenten,
inventarisatie,
autorisatie,
verloop
documentenstroom, …).
• Investeringsprocedure
In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/12/1997
(art. 75, lid 2) dient de ontvanger, voor er over een investering wordt
beslist, een financieel verslag op te stellen. Dit verslag heeft financiële
oogmerken. Het vermeldt de financiële weerslag voor het centrum
zowel wat de kosten als de opbrengsten betreft. In datzelfde verslag
evalueert de ontvanger de verschillende financieringswijzen en doet
hieromtrent een voorstel.
In het overwegend gedeelte van de raadsbeslissing inzake de
investeringsbeslissing is het aangewezen te verwijzen naar het financieel
verslag van de ontvanger.
Overeenkomstig artikel 46§2 van de Organieke wet van 08/07/1976 is
voorafgaande visering door de ontvanger vereist voor elke
investeringsuitgave. Met voorafgaand wordt bedoeld dat het visum
moet toegekend worden vooraleer de toewijzing van de opdracht
wordt betekend. De ontvanger dient zijn visum te geven indien de
voorgenomen verbintenis wettelijk en regelmatig is en voorzover de
vereiste kredieten voorhanden zijn. De gouverneur moet deze
procedure strikt toe passen.
• Buitengebruikstelling MVA
In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/12/1997
moet per dienst en onder de verantwoordelijkheid van de secretaris
een bijzonder register van de vaste activa aangelegd waarin de aanschafof verwervingswaarde van de vaste activa per activum wordt
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bijgehouden. Ten minste eenmaal per jaar, bij het opstellen van de
jaarrekening, dient dit register te worden bijgewerkt. Controle en
aansluiting op de jaarrekening gebeurt door de ontvanger. Gelieve
derhalve minstens jaarlijks na te gaan of de in de inventaris vermelde
activa overeenstemmen met de realiteit en er geen goederen buiten
gebruik dienen te worden gesteld.
Elke beslissing tot
buitengebruikstelling dient genomen te worden door de Raad, tenzij
hoervoor in de waarderingsregels een procedure is uitgewerkt.
Verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene
betreffende de jaarrekening per 31 december 2007.
Naar het oordeel van de externe auditcommissie, op basis van het
steekproefsgewijze nazicht en rekening houdend met de toepasselijke wetgeving
geeft de jaarrekening , afgesloten op 31/12/2007, een waar en getrouw beeld
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het
OCMW van Bredene en wordt de passende verantwoording gegeven in de
toelichting.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van 1° de beslissing van Paul Breyne,
gouverneur provincie West-Vlaanderen betreffende de vaststelling van de
jaarrekening 2007 van het OCMW van Bredene en van 2° het verslag van de
externe auditcommissie.

Punt 22: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren
2009-2012

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, 1° schepen
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Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Wet d.d. 15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het decreet inzake de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen
financiële toestand van de gemeente

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Tussenkomsten

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het afgeven van
administratieve stukken voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/02/2009
houdende het voorstel tot her vaststelling van het belastingreglement op
het afgeven van administratieve stukken en vaststelling startdatum voor het
afleveren van Kids-ID
mail d.d. 03/03/2009 van de Provincie West - Vlaanderen, dienst
gemeentebelastingen

De
Ministerraad
besloot
op
19/12/2008
het
elektronisch
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)
veralgemeend in te voeren en uit te breiden naar alle gemeenten van ons
land. De fabricatieprijs bedraagt 7 EUR, maar de federale overheid wil de
prijs voor de ouders zo laag mogelijk houden. De overheid zal daarom 4
EUR van de kostprijs van elk document op zich nemen. De gemeenten
kunnen de resterende kostprijs van 3 EUR doorrekenen aan de aanvrager,
maar worden gevraagd hierop geen bijkomende gemeentebelasting te
vestigen.
De heffing van 3 EUR is een vergoeding voor de kostprijs van het Kids-ID
die moet doorgestort worden aan de federale overheid. Zij valt niet onder
het engagement dat in het kader van het lokaal pact is aangegaan om de
belastingen in 2009 niet te verhogen.
Voorgesteld wordt om het belastingreglement d.d. 16/02/2009 op het
afgeven van administratieve stukken op te heffen en opnieuw vast te stellen,
waarbij onder artikel 4 a) wordt toegevoegd dat op de afgifte van een KidsID 3 EUR moet betaald worden.

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat zijn fractie zich akkoord kan
verklaren met het aanrekenen van een belasting van 3 EUR voor de Kids-ID,
maar dat het zich zal onthouden bij de stemming omdat het een globale
hervaststelling van het belastingreglement betreft.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat de vergoeding van 3 EUR
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voor de Kids-ID eerder het karakter van retributie dan van belasting heeft.
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
Het belastingreglement d.d. 16/02/2009 op het afgeven van administratieve
stukken voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven en opnieuw
vastgesteld voor de aanslagjaren 2009-2012.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2009-2012 een belasting geheven op de afgifte
van administratieve stukken.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en valt ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) op de afgifte van elektronische identiteitskaart:
- 3,00 EUR voor kinderen onder 12 jaar (met inbegrip van de duplicaten)
- 10,00 EUR vanaf de leeftijd van 12 jaar (met inbegrip van de duplicaten)
b) op de afgifte van reispassen:
- 7,50 EUR voor elke reispas
Deze belasting is niet van toepassing op de afgifte van reispassen aan jongeren
die op datum van de afgifte of verlenging van de reispas de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt.
c) op de afgifte van trouwboekjes:
- 17,50 EUR voor de afgifte van een trouwboekje,
- 17,50 EUR voor één duplicaat van een trouwboekje.
d) voor het afleveren van conformiteitattesten:
- 62,50 EUR per attest
e) voor het afgeven van stedenbouwkundige attesten/inlichtingen:
- 75,00 EUR per attest
Artikel 5
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt
afgegeven en geldt voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een
betalingsbewijs afgegeven.
Artikel 6
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In het bestuursmemoriaal d.d. 29/04/1981 verschenen de ministeriële
onderrichtingen bij brief van de Minister van de Vlaamse gemeenschap d.d.
31/03/1981. Als gevolg daarvan wordt de belasting ook geheven voor elke
mededeling of verstrekking op vraag van gerechtsdeurwaarders, van
getuigschriften,
afschriften,
uittreksels,
enz.
wanneer
deze
gerechtsdeurwaarders voor particulieren handelen in het kader van een
burgerlijke of handelsprocedure.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing op:
a) de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere
overheidsverordening kosteloos dienen te worden afgegeven.
b) de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. Die
behoeftigheid wordt vastgesteld wanneer een overtuigend bewijsstuk wordt
ingediend.
c) de stukken die worden afgegeven aan gerechtelijke of administratieve
overheden.
d) de stukken afgegeven aan de gerechtsdeurwaarders, wanneer zij optreden
in een strafrechtpleging of in sociale of fiscale aangelegenheden.
Bovendien blijft de kosteloosheid vanzelfsprekend geboden wanneer zij
instrumenteren voor behoeftigen, krachtens beslissing van het bureau voor
rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het rechterlijk wetboek.
Artikel 8
Indien het administratief stuk, in toepassing van de vigerende regelgeving, moet
afgeleverd worden aan derden (privé-instellingen, notarissen, advocaten, …)
wordt voor de verzending van het administratief stuk een administratie- en
verzendingskost aangerekend, ook als de afgifte van het stuk kosteloos is. Het
bedrag van deze administratie- en verzendingskost wordt vastgesteld op 5,00
EUR per verzending.
Artikel 9
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele administratie- en verzendingskosten, in consignatie worden
meegegeven bij de gemeenteontvanger of bij zijn afgevaardigde, indien het stuk
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. In geval van
particulieren en privé-instellingen die om toezending van allerlei stukken
(getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen, enz.)
verzoeken waarvan de afgifte kosteloos is, zijn zij ertoe gehouden om op het
ogenblik van de aanvraag de administratie- en verzendingskosten te betalen.
Artikel 10
De belasting en/of de eventuele administratie- en verzendingskosten moeten bij
de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling, wordt de belasting ingekohierd.
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namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Eddy Gryson
voorzitter
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