VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 27/04/2009
Toevoeging punt aan de dagorde

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 29 van het Gemeentedecreet

Feiten, context Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om, bij
en argumentatie hoogdringendheid, volgend punt toe te voegen aan de dagorde van de zitting
van de gemeenteraad van heden:
“Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der aandeelhouders
van IVOO op 26/05/2009. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.”
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen
aan de dagorde van de zitting van de gemeenteraad van heden:
“Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der aandeelhouders
van IVOO op 26/05/2009. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.”
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Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/03/2009

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester
Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 23/03/2009 worden goedgekeurd.

Algemene vergadering der
Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
aandeelhouders van WVI op 15/05/2009. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven WVI d.d. 24/03/2009 betreffende de algemene
vergadering op 15/05/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI

•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 24/03/2009 nodigt de WVI ons bestuur uit tot de
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op vrijdag 15/05/2009.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Sandy Dobbelaere
Lionel Clybouw

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 20 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
• Lionel
Clybouw
bekomt
18
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
• Er zijn 2 neen-stemmen voor Lionel Clybouw als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere en Lionel Clybouw aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van de WVI die doorgaat op 15/05/2009
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van de WVI van 15/05/2009
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Algemene vergadering der
Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
aandeelhouders van FINIWO op 22/06/2009. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven FINIWO d.d. 31/03/2008 betreffende de algemene
vergadering op 22/06/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten van FINIWO

•
•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 06/04/2009 nodigt FINIWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op maandag 22/06/2009.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Lionel Clybouw
Ulrike De Ridder
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 18 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
• Ulrike De Ridder bekomt 19 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
• Er zijn 2 neen-stemmen voor Lionel Clybouw als effectief
vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen voor de aanduiding van de effectief
vertegenwoordiger.
• Er zijn 4 onthoudingen voor de aanduiding van de plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw en Ulrike De Ridder aan te duiden
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van FINIWO die doorgaat op 22/06/2009.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO van 22/06/2009

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

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Golfstraat
verslag van de verkeerscommissie d.d. 31/03/2009

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Simonne Vergracht, Golfstraat
48/B1, 8450 Bredene, voor het voorbehouden van een parkeerplaats voor
personen met een beperkte mobiliteit in de onmiddellijke omgeving van het
huis Golfstraat 48/B1

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het
verkeerscommissie niet was gevoegd bij het dossier.

verslag

van

de

De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/02/2008 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Golfstraat.
Artikel 2
In de Golfstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat.
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
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In de Golfstraat, vanaf het huis nr. 20 tot de Brusselstraat, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers
klasse A (verboden rijrichting Brusselstraat naar Hasseltstraat)
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 4
In de 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 5
In de Golfstraat is het parkeren verboden op volgende plaatsen:
- tussen de Duinen- en de Hasseltstraat, langs weerszijden van de straat;
- tussen de Hasselt- en de Gentstraat, langs de zijde van de oneven
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 6
In de Golfstraat, tussen de Hasselt- en de Gentstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, is het parkeren van 7 tot 19 uur beperkt tot een maximum duur
van 30 minuten en dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 (blauwe zone).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07 tot 19 uur – max.
30 minuten”.
Artikel 7
In de Golfstraat, meerbepaald op de laatste 6 meter van de
parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 33, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord 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
De Golfstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
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In de Golfstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”

Punt 5: secretariaat - Aanduiden van een afgevaardigde van het gemeentebestuur in het
beheersorgaan gemeenschapscentrum ter vervanging van Kris Costenoble

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 5/8/2002 houdende oprichten
beheersorgaan gemeenschapscentrum (keuze van de beheersformule en
goedkeuren organiek reglement)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/01/2007 houdende het aanduiden
van de afgevaardigden van het gemeentebestuur in het beheersorgaan
gemeenschapscentrum
mail d.d. 30/03/2009 van Tania Janssens, fractieleider sp.a

De gemeenteraad is in zitting van 22/01/2007 overgegaan tot de aanduiding
van de afgevaardigden van het gemeentebestuur in het beheersorgaan van
het gemeenschapscentrum. Het orgaan is samengesteld uit enerzijds
gebruikers van dit centrum en anderzijds 11 leden aan te duiden door de
gemeenteraad op voordracht van de politieke fracties.
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•
•

Stemmen

Met zijn schrijven d.d. 02/01/2009 laat Kris Costenoble, aangeduid door de
gemeenteraad op voordracht van de sp.a-fractie, weten ontslag te nemen
uit dit beheersorgaan.
De sp.a-fractie werd bijgevolg uitgenodigd om een nieuwe kandidaat voor te
dragen, dit ter vervanging van Kris Costenoble. Met een mail d.d.
30/03/2009 stelt de sp.a Kelly Spillier, Kwartelstraat 1, 8450 Bredene,
voor als nieuwe afgevaardigde van haar fractie in het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
afgevaardigde voor het beheersorgaan gemeenschapscentrum, dit ingevolge het
ontslag van Kris Costenoble
•
•

23 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Kelly Spillier bekomt 19 stemmen als afgevaardigde voor het
beheersorgaan gemeenschapscentrum.
• Er is 1 neen-stem.
• Er zijn 3 onthoudingen.
Besluit

Enig artikel
•

De gemeenteraad beslist Kelly Spillier, wonende te Bredene –
Kwartelstraat 1 af te vaardigen in het beheersorgaan
gemeenschapscentrum in gevolge het ontslag van Kris Costenoble.

Punt 6: technische dienst - Straatmeubilair. Plaatsen van zonne-energievoeding op de
bestaande parkeerautomaten. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen.

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget 2009 werd een krediet van 10.000 EUR (1e fase)
voorzien om de bestaande parkeerautomaten om te bouwen (zonneenergie voeding).
Lokale overheden kunnen een voortrekkersrol spelen door zelf projecten
van hernieuwbare energie te realiseren. Energieopwekking uit zon, wind of
water kan een belangrijke impact hebben op landschap, natuur en
leefbaarheid. Bij het toewijzen van een opdracht mogen daarom niet enkel
financiële criteria een rol spelen, maar moet ook voldoende aandacht gaan
naar mogelijke milieuhinder.
Voor toepassingen met een beperkt energieverbruik is het gebruik van
fotovoltaïsche voeding een goed alternatief. Dit betekent in dit geval dat er
een elektrisch zonnepaneel en een batterij gebruikt worden zodat er geen
netkoppeling meer nodig is.
Voordelen van parkeermeters op zonne-energie
– gemakkelijk te verplaatsen (onnodig opbreken van voetpaden voor
aansluiting)
– minder onderhoud
– minder defecten
– batterijen gaan langer mee
– geen elektriciteitskosten
– integratie van zonne-energie in het straatbeeld
Vanaf de paasvakantie tot september zijn er in de toeristische zone 22
parkeerautomaten (type Cale MP-102) in gebruik waarvan 1 toestel reeds
op zonne-energie werkt. De technische dienst stelt voor om eerst de
toestellen die het meeste rendement hebben om te schakelen naar zonneenergie.
Beschrijving
– plaatsen van een geïntegreerd zonnepaneel
– plaatsen van batterij
– plaatsen van een laadregulator
Kostprijsraming: 830 EUR/toestel (incl. btw)
Totale kostprijsraming (1e fase): 12 toestellen x 830 EUR = 9.960 EUR (incl.
btw)

•

•

•

•

•

•

Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Parkeerautomaten
9.960 EUR 424/744-51/09/09
omschakelen
op
10.000 EUR
zonne-energie
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Tussenkomsten

•
•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het overzicht van de meest
rendabele parkeerautomaten c.q. de automaten die eerst zullen worden
uitgerust met zonnepanelen, ontbreekt in het dossier.
Schepen Maes die antwoordt dat dit overzicht alsnog zal worden bezorgd
aan de raadsleden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming (9.960 EUR –
incl. btw) van de opdracht van werken (1e fase) voor het ombouwen van 12
bestaande parkeerautomaten type Cale MP 102 naar zonne-energievoeding
• plaatsen van een geïntegreerd zonnepaneel
• plaatsen van een batterij
• plaatsen van een laadregulator
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure

Punt 7: financiële dienst - Sociale zaken. Toekenning van gratis huisvuilzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van de beraadslaging nr. 08/16 d.d. 04/03/2008,
gewijzigd op 03/03/2009 en de opgelegde voorwaarden van het toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen
van de inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige
verzorging genieten.

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende vaststelling van
het toelagereglement inzake de toekenning van gratis afvalzakken aan
bepaalde categorieën van inwoners – uitbreiding rechthebbenden
brief d.d. 06/03/2009 van het toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen met
de inwoners van de gemeente Bredene die op 01/01/2009 recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

Neemt kennis

Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene stelt het toezichtscomité
bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst
ter beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut en sinds
01/01/09 ook van de inwoners die over het OMNIO-statuut beschikken.
Het toelagereglement d.d. 21/10/2008 betreffende de toekenning van gratis
afvalzakken voorziet dat o.a. gezinnen, waarvan een gezinslid het WIGWstatuut of OMNIO-statuut geniet, gerechtigd zijn op 20 gratis
huisvuilzakken/jaar (30L).
De voorwaarden van deze overeenkomst met de Kruispuntbank zijn
ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de Kruispuntbank
voor het bekomen van de lijst van de personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
die op 01/01/2009 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de
DOSZ.

Punt 8: jeugddienst - Jeugd. Opdracht voor het leveren van speelpleintoestellen ten behoeve
van het August Plovieplein. Goedkeuring lasten, voorwaarden en kostprijsraming.
Vaststelling van de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/03/2009
houdende goedkeuring aankoop speeltoestellen ten behoeve van het
speelplein August Plovieplein
verslag vergadering overleg speelpleinen d.d. 04/03/2009
bestek nr. 2009/JEUGD01

Op de buitengewonde dienst van het budget 2009 is nog 50.000,00 EUR ter
beschikking voor de aankoop van speelpleintoestellen.
Op het overleg d.d. 04/03/2009 in verband met de gemeentelijke
speelpleinen werd de prioriteit voor 2009 als volgt vastgesteld:
− aanleg van een speelzone op het August Plovieplein door plaatsing van
een groot, uitdagend toestel en een klein, lager toestel (beide aan te
kopen 2009).

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
25.000,00 EUR 761/725-54
50.000,00 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2009/JEUGD01 vast van de opdracht voor
het leveren en plaatsen van twee speeltoestellen voor het speelplein August
Plovieplein. Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 9: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op ambulante activiteiten voor de aanslagjaren 2009-2012

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid

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

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op ambulante activiteiten
voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende intekening op het
lokaal pact en aanvaarding van de gemeentelijke engagementen inzake
toetreding tot dit lokaal pact
nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de
engagementen van het lokaal pact en een aantal belastingsreglementen die
niet in overeenstemming zijn met deze engagementen.
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Feiten, context •
en argumentatie
•
•

In zitting van 21/04/2008 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het
lokaal pact. Eén van de aangegane engagementen in het kader van dit pact is
dat de gemeentebelastingen in 2009 niet worden verhoogd.
In het gemeentelijk belastingreglement op ambulante activiteiten voor de
aanslagjaren 2009-2012, is een ingebouwde jaarlijkse belastingverhoging
verwerkt, ook voor 2009.
Voorgesteld wordt om het gemeentelijk belastingreglement op ambulante
activiteiten voor de aanslagjaren 2009-2012 in overeenstemming te brengen
met het lokaal pact en het tarief voor 2009 te bevriezen op basis van dit van
2008. De automatische belastingverhoging (cfr. indexatie) wordt pas
opnieuw voorzien vanaf 2010.

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met 15 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

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat het stuk dat aanleiding heeft
gegeven tot deze wijziging eveneens bij het dossier dient gevoegd.

Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op ambulante activiteiten 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 ambulante
activiteiten in de zin van artikel 2 van de wet d.d. 13/08/1986.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en is verschuldigd door de ambulante
handelaar.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
tijdsduur

Verslag gemeenteraadszitting 27/04/2009

jaar

tarief voor de
ambulante
activiteiten
zonder gebruik
van voertuig met
eigen
beweegkracht

tarief voor de
ambulante
activiteiten met
gebruik
van
voertuig
met
eigen
beweegkracht

15

per dag

per week

per maand

per 3 na elkaar
volgende
maanden
per 6 na elkaar
volgende
maanden
per jaar

tijdens het hele
jaar
wekelijks
op één bepaalde
dag

2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012

13,50 EUR
14,00 EUR
14,50 EUR
15,00 EUR
38,00 EUR
39,00 EUR
40,00 EUR
41,00 EUR
75,75 EUR
77,50 EUR
79,25 EUR
81,00 EUR
113,50 EUR
116,00 EUR
118,50 EUR
121,00 EUR
189,00 EUR
193,00 EUR
197,00 EUR
201,00 EUR
331,00 EUR
337,75 EUR
344,75 EUR
351,75 EUR
103,25 EUR
105,50 EUR
107,75 EUR
110,00 EUR

24,75 EUR
25,25 EUR
26,00 EUR
26,75 EUR
75,75 EUR
77,50 EUR
79,25 EUR
81,00 EUR
151,25 EUR
154,50 EUR
157,75 EUR
161,00 EUR
227,00 EUR
231,75 EUR
236,50 EUR
241,25 EUR
380,75 EUR
388,50 EUR
396,50 EUR
404,50 EUR
614,50 EUR
627,00 EUR
639,75 EUR
652,75 EUR
151,25 EUR
154,50 EUR
157,75 EUR
161,00 EUR

Een gedeelte van de dag wordt beschouwd als een volle dag.
Artikel 5
De belasting moet contant worden betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
In geval van niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.

Punt 10: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2009-2012

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, 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
Afwezig met
kennisgeving

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

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
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de economische
bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende intekening op het
lokaal pact en aanvaarding van de gemeentelijke engagementen inzake
toetreding tot dit lokaal pact
nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de
engagementen van het lokaal pact en een aantal belastingsreglementen die
niet in overeenstemming zijn met deze engagementen.

In zitting van 21/04/2008 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het
lokaal pact. Eén van de aangegane engagementen in het kader van dit pact is
dat de gemeentebelastingen in 2009 niet worden verhoogd.
In het gemeentelijk belastingreglement op de economische bedrijvigheid
voor de aanslagjaren 2009-2012, is een ingebouwde jaarlijkse
belastingverhoging verwerkt, ook voor 2009.
Voorgesteld wordt om het gemeentelijk belastingreglement op de
economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2009-2012 in
overeenstemming te brengen met het lokaal pact en het tarief voor 2009 te
bevriezen op basis van dit van 2008. De automatische belastingverhoging
(cfr. indexatie) wordt pas opnieuw voorzien vanaf 2010.

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat het stuk dat aanleiding heeft
gegeven tot deze wijziging eveneens bij het dossier dient gevoegd.
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Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)
Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op de economische bedrijvigheid 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
economische bedrijvigheid. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke
personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van
het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Bredene:
- een vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefenen;
- een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren;
- een andere economische activiteit uitoefenen.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd per activiteitskern of bedrijfsvestiging, als
hoofdactiviteit en/of bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente
Bredene.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
jaar
2009
2010
2011
2012

bedrag per m² belastbare oppervlakte
0,15 EUR
0,16 EUR
0,17 EUR
0,18 EUR

minimale aanslag
79,00 EUR
80,00 EUR
81,00 EUR
82,00 EUR

Artikel 5
Als belastbare oppervlakte wordt in aanmerking genomen de door het
gemeentebestuur gekende bedrijfsoppervlakte. Deze is gebaseerd op de zowel
bebouwde als onbebouwde delen van het bedrijf die voor de uitoefening van de
beroepsactiviteit of voor de uitbating worden gebruikt of daarvoor noodzakelijk
zijn, vermeerderd met de oppervlakte van de aanliggende terreinen met
inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met het
bedrijf.
Komt niet in aanmerking en dient vervolgens niet aangegeven te worden:
a. voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende
grond,
b. voor land- en tuinbouwbedrijven: de oppervlakte van het woonhuis, de
onbebouwde hofplaats, de weilanden en cultuurgronden.
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Alle belastingschuldigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of
bedrijfsvestiging te beschikken waarvoor ten minste de minimumbelasting is
verschuldigd.
Artikel 6
De rechtspersonen bedoeld in artikel 180, 181 en 182 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting 1992 zijn niet aan deze belasting onderworpen.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing voor de belastingschuldigen die voor
hetzelfde aanslagjaar vallen onder:
- het belastingreglement op de directe belasting op het exploiteren van een
kampeerterrein
- het belastingreglement op het verhuren van kamers
Artikel 8
De belastingschuldige is er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werd
uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen van de
belastbare oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar, en dit bij het
gemeentebestuur van Bredene, dienst belastingen.
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde
aangifteformulier dat bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode
van één maand vanaf de verzending ervan.
Belastingschuldigen
die
geen
aangifteformulier
of
onvoldoende
aangifteformulieren ontvingen, zijn er toe gehouden vóór 15 oktober van het
aanslagjaar bij het gemeentebestuur de nodige aangifteformulieren aan te
vragen.
Artikel 9
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het volledig jaar. De stopzetting
of vermindering van de activiteit of bedrijvigheid in de loop van het aanslagjaar,
evenals de vermindering van de belastbare oppervlakte tijdens dezelfde periode,
geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering.
Artikel 10
In geval van aanslag van ambtswege, wordt de belasting vermeerderd met een
belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw en bij een eerste inbreuk
wordt een belastingverhoging van 10% toegepast. Bij kwade trouw en bij een
tweede en volgende inbreuk binnen een periode van 3 jaar wordt een
belastingverhoging van 25% toegepast.
Artikel 11
De belasting en de eventuele belastingverhoging wordt ingevorderd door
middel van een kohier.
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Punt 11: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen
verkaveling voor de aanslagjaren 2009-2012.

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

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
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de niet-bebouwde
percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de aanslagjaren
2009-2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende intekening op het
lokaal pact en aanvaarding van de gemeentelijke engagementen inzake
toetreding tot dit lokaal pact
nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de
engagementen van het lokaal pact en een aantal belastingsreglementen die
niet in overeenstemming zijn met deze engagementen
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Feiten, context •
en argumentatie
•
•

In zitting van 21/04/2008 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het
lokaal pact. Eén van de aangegane engagementen in het kader van dit pact is
dat de gemeentebelastingen in 2009 niet worden verhoogd.
In het gemeentelijk belastingreglement op de niet-bebouwde percelen
gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de aanslagjaren 2009-2012, is
een ingebouwde jaarlijkse belastingverhoging verwerkt, ook voor 2009.
Voorgesteld wordt om het gemeentelijk belastingreglement op de nietbebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de
aanslagjaren 2009-2012 in overeenstemming te brengen met het lokaal pact
en het tarief voor 2009 te bevriezen op basis van dit van 2008. De
automatische belastingverhoging (cfr. indexatie) wordt pas opnieuw
voorzien vanaf 2010.

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat het stuk dat aanleiding heeft
gegeven tot deze wijziging eveneens bij het dossier dient gevoegd.

Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op de niet-bebouwde percelen gelegen
in een niet-vervallen verkaveling 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 nietbebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Tarief voor het bedrag
per
jaar
strekkende meter
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
percelen bestemd 2009
11,25 EUR
voor
losse 2010
11,50 EUR
bebouwing
2011
11,75 EUR
2012
12,00 EUR

minimale aanslag
per bouwperceel

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

Tarief voor het bedrag
per minimale aanslag
jaar
strekkende meter per bouwperceel
van
de
kavel
palende aan de
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percelen bestemd 2009
voor rijwoning
2010
2011
2012

straat/of
ontworpen straat
13,50 EUR
14,00 EUR
14,50 EUR
15,00 EUR

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

- De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Gedeelten van
een meter worden als een volle meter aangerekend wanneer zij ten minste
0,50 m bedragen; tot 0,49 m worden zij verwaarloosd.
- Voor de gronden die op twee of meer wegen uitzien, wordt die weg in
aanmerking genomen die aanleiding geeft tot het vestigen van de hoogste
belasting.
Artikel 4
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd, hetzij door de eigenaar
op 1 januari van het aanslagjaar, hetzij door de erfpachter of de opstalhouder
en, subsidiair, door de eigenaar. In geval van overdracht onder levenden, wordt
de hoedanigheid van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke
akte tot vaststelling van de overdracht.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar de belasting verschuldigd
voor zijn wettelijk deel.
De belasting is voor het eerst verschuldigd door de belastingschuldige die
minstens 12 opeenvolgende maanden hetzij eigenaar, hetzij erfpachter of
opstalhouder is.
Artikel 5
De belasting is niet van toepassing voor:
1) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin de verkavelingsvergunning
werd toegekend,
2) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin het attest bedoeld in artikel
101, § 3, werd toegekend.
Voor de verkaveling in fasen zijn de bepalingen van dit artikel "mutatis mutandis"
van toepassing op de delen van elke fase.
De verkavelingsvergunning bepaalt het tijdstip waarop de vijfjarige
vervallentermijn ingaat voor elke fase buiten de eerste, zoals bepaald bij artikel
171 van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd bij artikel 38 van het
decreet van 26 april 2000 van de wet die de Organisatie van de Ruimtelijke
Ordening en van de Stedenbouw bevat.
Artikel 6
Worden van de belasting vrijgesteld:
1° De eigenaars van één enkel onbebouwd perceel, voor zover deze eigenaars
geen eigenaar zijn van enig ander onroerend goed.
2° De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de erkende
sociale huisvestingmaatschappijen.
3° De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per
kind ten laste.
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4° De belasting wordt niet geheven op de percelen die ingevolge de bepalingen
van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd.
5° Bij tijdelijk statuut van parking toegestaan door het bestuur.
De vrijstelling begrepen onder 1° en 3° van de eigenaars, zowel in volle als in
blote eigendom, geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de
verwerving van het goed of, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is,
gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de eerste invoering van de
belasting. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de eigenaar
een verklaring op eer afleggen waarin wordt bevestigd dat deze in aanmerking
komt voor de vrijstelling, de verklaring wordt aangevuld met een attest
afgeleverd door het kantoor van de Registratie van zijn woongebied.
Artikel 7
Als bebouwde percelen worden beschouwd de percelen waarop, ingevolge een
stedenbouwkundige vergunning, de oprichting van een voor woning bestemd
gebouw is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 8
Wanneer een kavel paalt aan twee of meer straten, zal de grootste lengte van
het eigendom palend aan een van die straten als grondslag van de
belastingberekening in aanmerking komen. Indien het een hoekperceel betreft,
wordt slechts de helft van de totale lengte van het eigendom palend aan de
straten in aanmerking genomen.
Onder ‘hoekperceel’ wordt verstaan: het perceel waarvan de hoek, gevormd
door het snijpunt der rooilijnen, minder dan 135° bedraagt.
Artikel 9
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-bebouwde gronden die
gelegen zijn in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het
plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust, is
alleen deze verordening van toepassing.
Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Punt 12: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor
wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die
voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren 2009-2012.

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

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
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de niet-bebouwde
gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het
plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust
voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende intekening op het
lokaal pact en aanvaarding van de gemeentelijke engagementen inzake
toetreding tot dit lokaal pact
nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de
engagementen van het lokaal pact en een aantal belastingsreglementen die
niet in overeenstemming zijn met deze engagementen

In zitting van 21/04/2008 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het
lokaal pact. Eén van de aangegane engagementen in het kader van dit pact is
dat de gemeentebelastingen in 2009 niet worden verhoogd.
In het gemeentelijk belastingreglement op de niet-bebouwde gronden
gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het
plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust
voor de aanslagjaren 2009-2012, is een ingebouwde jaarlijkse
belastingverhoging verwerkt, ook voor 2009.
Voorgesteld wordt om het gemeentelijk belastingreglement op de nietbebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie
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volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende
is uitgerust voor de aanslagjaren 2009-2012 in overeenstemming te brengen
met het lokaal pact en het tarief voor 2009 te bevriezen op basis van dit van
2008. De automatische belastingverhoging (cfr. indexatie) wordt pas
opnieuw voorzien vanaf 2010.
Tussenkomsten

•

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat het stuk dat aanleiding heeft
gegeven tot deze wijziging eveneens bij het dossier dient gevoegd.

Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op de niet-bebouwde gronden gelegen
in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en
palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren
2009-2012 wordt opgeheven en opnieuw vastgesteld voor de aanslagjaren 20092012.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2009-2012 een belasting geheven op de nietbebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie
volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is
uitgerust.
Voor voldoende uitgeruste weg zijn de minimumvoorwaarden: een weg
voorzien van een duurzame verharding, elektriciteit en waterbedeling.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Tarief voor het bedrag
per
jaar
strekkende meter
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
percelen bestemd 2009
11,25 EUR
voor
losse 2010
11,50 EUR
bebouwing
2011
11,75 EUR
2012
12,00 EUR

minimale aanslag
per bouwperceel

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

Tarief voor het bedrag
per minimale aanslag
jaar
strekkende meter per bouwperceel
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
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percelen bestemd 2009
voor rijwoning
2010
2011
2012

13,50 EUR
14,00 EUR
14,50 EUR
15,00 EUR

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

- De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Gedeelten van
een meter worden als een volle meter aangerekend wanneer zij ten minste
0,50 m bedragen; tot 0,49 m worden zij verwaarloosd.
- Voor de gronden, die op twee of meer wegen uitzien, wordt de weg in
aanmerking genomen die aanleiding geeft tot het vestigen van de hoogste
belasting.
Artikel 4
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd, hetzij door de eigenaar
op 1 januari van het aanslagjaar, hetzij door de erfpachter of de opstalhouder
en, subsidiair, door de eigenaar. In geval van overdracht onder levenden, wordt
de hoedanigheid van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke
akte tot vaststelling van de overdracht.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar de belasting verschuldigd
voor zijn wettelijk deel.
De belasting is voor het eerst verschuldigd door de belastingschuldige die
minstens 12 opeenvolgende maanden hetzij eigenaar, hetzij erfpachter of
opstalhouder is.
Artikel 5
Worden van de belasting vrijgesteld:
1° De eigenaars van één enkel onbebouwde grond bij uitsluiting van enig ander
onroerend goed.
2° De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de erkende
sociale huisvestingmaatschappijen.
3° De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per
kind ten laste.
4° De belasting wordt niet geheven op de gronden waarop krachtens een
overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd, op bedrijventerreinen die
door de overheid worden ontwikkeld, of op gronden die werkelijk voor landen tuinbouw worden gebruikt.
5° Bij tijdelijk statuut van parking toegestaan door het bestuur.
De vrijstelling begrepen onder 1° en 3° van de eigenaars, zowel in volle als in
blote eigendom, geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de
verwerving van het goed of, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is,
gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de eerste invoering van de
belasting.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de eigenaar een
verklaring op eer afleggen waarin wordt bevestigd dat deze in aanmerking komt
voor de vrijstelling, de verklaring wordt aangevuld met een attest afgeleverd
door het kantoor van de Registratie van zijn woongebied.
Artikel 6
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Als bebouwde gronden worden beschouwd de gronden waarop, ingevolge een
stedenbouwkundige vergunning, de oprichting van een voor woning bestemd
gebouw of een gebouw voor industriële en ambachtelijke activiteiten is aangevat
op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 7
Wanneer een kavel paalt aan twee of meer straten, zal de grootste lengte van
het eigendom palend aan één van die straten als grondslag van de
belastingberekening in aanmerking komen. Indien het een hoekperceel betreft,
wordt slechts de helft van de totale lengten van het eigendom palend aan de
straten in aanmerking genomen
Onder ‘hoekperceel’ wordt verstaan: een perceel waarvan de hoek, gevormd
door het snijpunt van de rooilijnen, minder dan 135° bedraagt.
Artikel 8
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-bebouwde percelen die
gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling is alleen deze verordening van
toepassing.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Punt 13: technische dienst - Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,
kadastraal gekend 1° afdeling, sectie B, nr. 470/02 v2 en delen van nrs. 478 p2 en 473 y met
een oppervlakte van 3.509 m2. Goedkeuring van de voorwaarden.

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904
Ministeriële Omzendbrief B.A.-G-89.15 d.d. 06/09/1989 over de
vervreemding van onroerende goederen door de gemeenten
Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
artikel 36 van het decreet d.d. 22/02/1995 betreffende de bodemsanering

Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977
beslissing Ministerie van Openbare Werken, Stedenbouw en Ruimtelijke
Ordening d.d. 24/03/1977 houdende vergunning aan de Gemeente Bredene
voor het verkavelen van gronden, gelegen Spuikomlaan en
Watervliegpleinstraat
verslag d.d. 03/02/2008 van de Federale Overheidsdienst Financiën,
Registratiekantoor Oostende III, Vrijhavenstraat 1, 8400 Oostende
houdende raming van de waarde van de percelen woeste grond, kadastraal
gekend 1° afdeling, sectie B, nrs. 478 p2, 470/02 v2 en 473 y
metingplan d.d. 30/03/2009 van bvba Landmeter Van Damme

De Gemeente Bredene is eigenaar van gronden, gekadastreerd 1° afdeling,
sectie B, nr. 470/02 v2 en delen van nrs. 478 p2 en 473 y, gelegen in de
doortrekking van de Vissersstraat. Dit binnengebied heeft volgens het
gewestplan “Oostende-Middenkust” de bestemming “woongebied” en is op
heden niet ruimtelijk ingericht. Om deze zone een ruimtelijke structuur,
aansluitend met de directe omgeving, te geven, wordt voorgesteld over te
gaan tot de openbare verkoop van de desbetreffende gronden.
Op het desbetreffend metingplan, opgemaakt door bvba Landmeter Van
Damme, is dit binnengebied opgesplitst in twee delen (lot 1 – 3.509 m2 –
woeste grond en lot 2 – 265 m2 – voetweg). De voetweg echter is
begrepen in de gemeentelijke verkaveling Spuikom, waarvoor de
desbetreffende vergunning op 24/03/1977 door het Ministerie van
Openbare Werken, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening aan de Gemeente
Bredene werd verleend. Dient opgemerkt dat het openbaar karakter van
een weg ontstaat door het feit dat de weg wordt gebruikt door het publiek,
ongeacht wie de eigenaar van de bedding is (openbare erfdienstbaarheid na
30 jaar openbaar gebruik, overeenkomstig artikel 2229 van het Burgerlijk
Wetboek) De oppervlakte van het onroerend goed, dat openbaar zou
worden verkocht, bedraagt aldus 3.509 m2 in plaats van 3.774 m2, zoals
verkeerdelijk
doorgegeven
aan
de
Federale
Overheidsdienst,
registratiekantoor Oostende III, belast met de opmaak van het
desbetreffend schattingsverslag
Door voornoemd kantoor werd dit onroerend goed geschat op 232.000
EUR (3.774 m2) Overwegende dat de oppervlakte van het perceel, dat zou
worden verkocht, maar 3.509 m2 bedraagt, zou de minimum verkoopprijs
aldus afgerond 216.000 EUR bedragen
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot:
- de openbare verkoop van het onroerend goed, gekadastreerd 1° afdeling,
sectie B, nr. 470/02 v2 en delen van nrs. 478 p2 en 473 y (oppervlakte
3.509 m2)
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- het vaststellen van de voorwaarden van deze verkoop
- het vaststellen van de minimumverkoopprijs, meerbepaald 242.000 EUR
Tussenkomsten

•

•

•
•
•

Raadslid Dany Hollevoet die een aantal bedenkingen formuleert over de
minimumprijs die werd vastgesteld door het Aankoopcomité. Deze
bedenkingen betreffen de vergelijkingsprijzen (referentieprijzen van percelen
in de omgeving) en de verhouding één derde tussen de waarde van
enerzijds verkavelbare grond in bouwzone en anderzijds bouwrijpe gronden
in bouwzone.
Deze verhouding wordt nergens gestaafd door het
Aankoopcomité. Aan de hand van een aantal andere referentieprijzen
meent het raadslid te kunnen aantonen dat de referentieprijzen gebruikt
door het Aankoopcomité eerder aan de lage kant liggen.
Schepen Jacky Maes die aangeeft dat de schatting door het Aankoopcomité
gebeurt, dit op objectieve basis en zonder dat hier enige inmenging mogelijk
is. Daarenboven vestigt hij er de aandacht op dat de instelprijs die wordt
voorgesteld aan de gemeenteraad hoger ligt dan de minimumprijs
voorgesteld door het Aankoopcomité.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat de bedenkingen terecht zijn
omdat hier straks hoogbouw zal mogelijk zijn.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat het gebruik van het woord
“hoogbouw” misleidend is, aangezien hier slechts gebouwen met dezelfde
hoogte als de aanpalende straten, i.c. bel-etages, zullen worden toegelaten.
Schepen Steve Vandenberghe die opmerkt dat voor deze zone momenteel
een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt dat de geëigende weg zal
volgen.

Stemmen

Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist het onroerend goed, gekadastreerd 1° afdeling, sectie
B, nr. 470/02 v2 en delen van nrs. 478 p2 en 473 y (oppervlakte 3.509 m2),
gelegen in de doortrekking van de Vissersstraat, eigendom van de Gemeente
Bredene, openbaar te verkopen.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de instelprijs van het eigendom vast op 242.000 EUR.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de voorwaarden van de openbare verkoop goed:
* De kopers krijgen de volle eigendom van het onroerend goed bij het verlijden
van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs, kosten en
toebehoren). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid
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ten aanzien van derden voor rekening van de koper
* Het onroerend goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid,
waarin het zich thans bevindt:
- zonder waarborg van maat of oppervlakte, als is het verschil één twintigste of
meer
- met alle zichtbare en verborgen gebreken
- met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en
niet-voortdurende erfdienstbaarheden, ook zal zijn zij niet bekend
- zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond en
de ondergrond, nodige herstellingen aan en de toestand van het onroerend
goed, zelfs indien deze niet aan de wettelijke voorschriften voldoen.
* Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit
van de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, rooilijnen
betreffende de voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of enig ander
overheidsbesluit of reglement, moeten de kopers zich houden aan alle
voorschriften ervan zonder verhaal tegen het bestuur wegens verlies van grond,
weigering van stedenbouwkundige vergunning of om welke andere reden ook
* De koper moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle
taksen met inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de
ingenottreding
* Koper is verplicht de integrale verkoopprijs, alle kosten en toebehoren, te
betalen, tegen kwijting, aan de notaris bij het verlijden van de authentieke akte
* Alle kosten, voortvloeiend uit deze verkoop, vallen ten laste van de koper
(meetgeld, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste
aktekosten e.d.)

Punt 14: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Gilbert Vanleenhove namens de
CD&V-fractie inzake 1. de toestand van de graven op de oude begraafplaats Bredene-Dorp
en 2. de stand van zaken met betrekking tot het inzetten van de procedure tot sluiting van de
genoemde begraafplaats en latere ontruiming van een gedeelte ervan.

Aanwezig

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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007

Feiten, context Toelichting
en argumentatie
Punt aangevraagd door raadslid Gilbert Vanleenhove namens de CD&Vfractie inzake 1. de toestand van de graven op de oude begraafplaats
Bredene-Dorp en 2. de stand van zaken met betrekking tot het inzetten
van de procedure tot sluiting van de genoemde begraafplaats en latere
ontruiming van een gedeelte ervan.
1.

2.

Vele graven op de oude begraafplaats Bredene-Dorp bevinden zich in een
lamentabele toestand. Vooral het gedeelte vóór de ingang van de kerk takelt
zienderogen verder af. Mijn vraag aan het college is om dringend werk te (laten)
maken van de restauratie van die graven of zo mogelijk van de ontruiming ervan.
Bij herhaling heeft de CD&V-fractie al aangedrongen op de sluiting van het
kerkhof Dorp in functie van een latere ontruiming van minstens het gedeelte vóór
de ingang van de kerk en integratie van dat gedeelte in het dorpsplein. De
laatste tussenkomst hierover gebeurde in de gemeenteraad van 17/03/2008.
N.a.v. die gemeenteraad schreven collega Raf Pyra en ikzelf onderstaande brief
aan het college van burgemeester en schepenen :
“Ontruiming gedeelte begraafplaats rond Sint-Rikierskerk
Regelgeving :
- Decreet van 16/01/2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging –
B.S. 10/02/2004, inzonderheid artikelen 5 en 26
- Omzendbrief B.A. 2006/03 van 10/3/2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten, inzonderheid I.8 en VI.4 en 5
Bredene 17 maart 2008
Geacht college,
Vroeger al hebben wij vanuit onze fractie het voorstel naar voren gebracht om
een gedeelte van het oude kerkhof ronde de Sint-Rikierskerk te ontruimen en de
vrijgekomen gronden te integreren in het dorpsplein. Concreet beogen wij het
gedeelte tussen de voorgevel van de kerk en het dorpsplein. Heel wat graven in
deze omschrijving zijn van oudere datum en een aantal ervan ligt er
verwaarloosd en bouwvallig bij.
Het is duidelijk dat een dergelijke integratie het uitzicht van de dorpskern zou
verfraaien. De vrijgekomen ruimte zou mogelijkheden bieden voor meer groen,
voor pleinvorming i.f.v. feestelijke activiteiten, voor parkeergelegenheid, enzovoort.
Volgens onze info gebeurden in die zone nog een zestal bijzettingen sinds 1998.
De laatste bijzetting vond plaats in het jaar 2005. Overeenkomstig de
regelgeving zou de begraafplaats bijgevolg vanaf 2015 een nieuwe bestemming
kunnen krijgen. Voorwaarde hiertoe is onder meer dat de gemeenteraad zo vlug
mogelijk de beslissing neemt dat er ind eze zone niet meer begraven mag
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worden.
Het spreekt vanzelf dat een ontruiming moet gebeuren met respect voor de
overledenen en hun nabestaanden. De wetgeving ter zake biedt hiervoor echter
voldoende garanties. Bovendien zou de oprichting van een monumenteje ter
plaatse kunnen herinneren aan de overledenen die er vóór de ontruiming
begraven lagen.
Wij vragen u daarom ons voorstel te willen onderzoeken en in eerste fase de
wettelijke procedure op te starten die tot een dergelijke vrijmaking van de
genoemde zone kan leiden.
We hopen dat u aan ons voorstel een gunstig gevolg zult willen geven en danken
u daarvoor bij voorbaat”
Antwoord van schepen Steve Vandenberghe
De CD&V-fractie heeft inderdaad met een schrijven d.d. 17/03/2008 aandacht
gevraagd voor het oude kerkhof rond de Sint-Rikierskerk en meer in het
bijzonder het voorstel geformuleerd om deze begraafplaats te sluiten, dit met
de bedoeling de vrijgekomen ruimte te integreren in het Dorpsplein. Inmiddels
had het college in het budget 2008 een krediet ingeschreven van 10.000 EUR
voor het uitvoeren van een studie voor de uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats. De sluiting en straks ontruiming van de oude begraafplaatsen is
immers slechts mogelijk als er voldoende ruimte is op de begraafplaats “Priorij”
om – na een periode van 10 jaar na de laatste bijzetting – de stoffelijke
overschotten te kunnen overbrengen.
Er werd dus reeds in 2007 bij de goedkeuring van het budget 2008 beslist om
een studie te laten opmaken van de uitbreiding van de begraafplaats Priorij. De
voorwaarden van deze studieopdracht werden goedgekeurd door de
gemeenteraad op 17/03/2008. De studieopdracht werd toegewezen aan het
studiebureau Grontmij door het college in zitting van 19/05/2008. Op
25/02/2008 werd door de gemeenteraad overigens overgegaan tot de aankoop
van 14.921 m2 grond met het oog op de uitbreiding van de begraafplaats Priorij.
Inmiddels heeft het studiebureau Grontmij de eerste fase van zijn
studieopdracht over de herinrichting en uitbreiding van de begraafplaats
afgerond. Het college van burgemeester en schepenen zal in een eerstvolgende
zitting kennis kunnen nemen van het voorstel van Grontmij inzake de
uitbreiding en herinrichting van de “Priorij” (zie nota en masterplan).
In het budget 2009 is een krediet ingeschreven van 250.000 EUR voor wat
vermoedelijk een eerste fase zal zijn van de uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats Priorij. Op basis van de conceptnota van Grontmij zal straks dit
studiebureau ook belast worden met de opmaak van een bestek voor deze
werken. Dit bestek en de bijhorende plannen zullen in september ter
vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de opdracht van
deze werken nog dit jaar kan worden toegewezen.
Van zodra de gemeenteraad heeft beslist tot uitbreiding van de begraafplaats,
kan worden overgegaan tot de sluiting van de oude begraafplaatsen. Dergelijke
sluiting of verbod tot verdere bijzettingen heeft tot gevolg dat de begraafplaats
een andere bestemming kan worden gegeven 10 jaar na de laatste bijzetting.
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In het geval van het kerkhof rond de Sint-Rikierskerk, waar de laatste bijzetting
dateert van 27/11/2008, betekent dit dat – na ontruiming - vanaf eind 2018
desgevallend een nieuwe bestemming kan gegeven worden aan de zone rond de
kerk Sint-Rikier. Tevens lijkt het aangewezen om een commissie op te richten
die de gevolgen van de sluiting en de desgevallende ontruiming van de oude
begraafplaatsen moet begeleiden.
In afwachting van deze eventuele ontruiming kan ons bestuur met de wettelijke
middelen die hiervoor ter beschikking zijn, i.c. procedure en maatregelen
verwaarlozing, het nodige doen om het kerkhof Sint-Rikier van verdere
verwaarlozing te behoeden.
Reactie raadslid Gilbert Vanleenhove
De vorige brief van de CD&V-fractie dateert van 17/03/2008. De laatste
bijzetting dateerde toen van 2005. Inmiddels moet worden vastgesteld dat er
nog een nieuwe bijzetting heeft plaats gevonden in 2008, wat een eventuele
andere bestemming voor deze zone met minstens 3 jaar zal vertragen. Raadslid
Vanleenhove meent geen verband te zien tussen de goedkeuring van de plannen
voor de uitbreiding van begraafplaats Priorij en de sluiting van het kerkhof SintRikier. Tevens merkt het raadslid op dat elke nieuwe bijzetting een mogelijke
nieuwe bestemming verder zal vertragen.
Antwoord schepen Steve Vandenberghe
Het lijkt de schepen beleidsmatig logisch dat eerst en vooral een beslissing
wordt genomen over de uitbreiding van de begraafplaats “Priorij” voordat
wordt beslist tot een sluiting van de oude begraafplaats.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove
inzake 1. de toestand van de graven op de oude begraafplaats en 2. de stand van
zaken met betrekking tot het inzetten van de procedure tot sluiting van de
genoemde begraafplaats en latere ontruiming van een gedeelte ervan en van het
antwoord hierop van schepen Steve Vandenberghe.

Punt 15: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vertegenwoordigers algemene vergadering 26/05/2009

Aanwezig

IVOO.

Aanduiding

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, 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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Afwezig met
kennisgeving

Willy Vanhooren, burgemeester;
Sandy Dobbelaere, raadslid;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
schrijven van de IVOO d.d. 15/04/2009 betreffende de algemene
vergadering op 26/05/2009

•
•

Feiten, context De algemene vergadering van IVOO vindt plaats op 26/05/2009.
en
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
argumentatie
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Lionel Clybouw
Françoise Praet

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 18 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
• Françoise Praet bekomt
20 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
• Er zijn 2 neen-stemmen voor Lionel Clybouw als effectief
vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw en Françoise Praet aan te duiden
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van IVOO die doorgaat op 26/05/2009
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Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 26/05/2009.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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