VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/06/2009
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/05/2009

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die vaststelt dat de tussenkomst van schepen
Steve Vandenberghe bij de goedkeuring van de notulen van de zitting van
27/04/2009, met betrekking tot een persbericht van de CD&V-fractie over
de begraafplaatsen, werd opgenomen in de voorliggende goed te keuren
notulen van de zitting van 25/05/2009. De CD&V heeft duidelijk gesteld dat
deze louter politieke tusesnkomst geenszins past bij de bespreking van de
goedkeuring van de notulen. Om deze reden zal de CD&V-fractie ook geen
goedkeuring hechten aan de notulen van de zitting van 25 mei jl.
Voorzitter Eddy Gryson die de CD&V-fractie vraagt of het verslag een
correcte weergave is van de besprekingen en beslissingen tijdens de vorige
zitting.
Raadslid Kristof Vermeire die bevestigt dat het verslag een correcte
weergave is.

•
•
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•

De gemeenteraad heeft in zitting van 25/05/2009 (punt 4) een
vertegenwoordiger aangeduid voor de algemene vergadering van IMEWO
van 22/06/2009 en geen opmerkingen geformuleerd over de dagorde van
deze algemene vergadering. De heer Vuylsteke, secretaris van IMEWO,
vraagt evenwel om de bekrachtiging van de overeenkomst IMEWO –
Telenet inzake een regeling voor de werkwijze en de afspraken met
betrekking tot de werken aan de ICS-netten, die geagendeerd was op deze
algemene vergadering, expliciet op te nemen in de notulen en bijgevolg
volgend artikel toe te voegen aan de desbetreffende beslissing:
Artikel 3
De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst van IMEWO met Telenet
houdende een regeling voor de werkwijze en de afspraken met betrekking
tot werken aan ICS-netten in synergie naar aanleiding van werken aan
laagspanningsnetten (in het werkingsgebied van de vroegere gemengde iCSintercommunuales)

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om volgend artikel toe te voegen aan de beslissing
(punt 4) met betrekking tot de algemene vergadering van IMEWO op
22/06/2009.
Artikel 3
De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst van IMEWO met Telenet
houdende een regeling voor de werkwijze en de afspraken met betrekking tot
werken aan ICS-netten in synergie naar aanleiding van werken aan
laagspanningsnetten (in het werkingsgebied van de vroegere gemengde iCSintercommunuales).
Artikel 2
De notulen van de zitting van 25/05/2009 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Begraafplaatsen. Herinrichting en uitbreiding begraafplaats Priorij.
Kennisneming capaciteitsstudie en nota inzake beheer begraafplaatsen
Goedkeuring conceptnota
Sluiting begraafplaatsen "Sas" en "Sint-Rikier"
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Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging d.d. 16/01/2004

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2005 houdende vaststelling van
het huishoudelijk reglement op de begraafplaats;
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2005 houdende vaststelling van
het retributiereglement op de begraafplaatsen;
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 inzake de aankoop van
14.921 m² grond nodig voor de uitbreiding van de begraafplaats “Priorij”;
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/03/2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden en wijze van gunnen voor de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, met inbegrip van leiding van werken en
veiligheidscoördinatie, voor de uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats Priorij;
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, met inbegrip van leiding van werken en veiligheidscoördinatie,
voor de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” aan nv
Grontmij, Oostendse Steenweg146 – Brugge
B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
17/11/1994
conceptnota “Herinrichting en uitbreiding begraafplaats “Priorij” opgemaakt
door nv Grontmij
capaciteitsstudie begraafplaats “Priorij”
nota inzake de huidige toestand en evolutie van de begraafplaatsen Priorij,
Sas en Sint-Rikier, beheer van deze begraafplaatsen en sluiting van de
begraafplaatsen Sas en Sint-Rikier

•
•
•

•

•
•
•
•
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Feiten, context De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2008 zijn goedkeuring gehecht aan
en argumentatie de aankoop van 14.921 m² grond voor de uitbreiding van de begraafplaats
“Priorij”. Hiermee werd uitvoering gegeven aan het Bijzonder Plan van Aanleg
“Dorpskom” dat voorzag in deze uitbreiding. Een uitbreiding (en herinrichting)
van de begraafplaats “Priorij” drong zich op door :
− de bevolkingsevolutie;
− de prognose inzake sterfgevallen;
− de huidige capaciteit van de begraafplaats “Priorij”;
− het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging d.d. 16/01/2004,
inzonderheid artikel 2, dat stipuleert dat elke begraafplaats over een
urnenveld (mogelijkheid tot het bijzetten van asurnen in grafkeldertjes)
dient te beschikken
− noodzaak tot het sluiten van de begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier”
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19/03/2008 de
studieopdracht inzake de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats
“Priorij” toevertrouwd aan de nv Grontmij, Oostendse Steenweg 146 – Brugge
In de voorwaarden van deze opdracht werd het voorwerp van deze studie als
volgt gedetailleerd :
−
−
−
−
−
−

Herinrichting bestaand dienstengebouw of optrekken nieuwe constructie
(kleine administratieve cel, bergplaats, nieuw sanitair (met inbegrip van
sanitair mensen met een beperkte mobiliteit) en lijkenruimte)
Verruiming strooiweide en plaatsen zuil (vermelding namen overledenen).
De huidige weide voldoet immers absoluut niet en laat weinig sereniteit toe.
Uitbreiding columbarium, gelet op het stijgend aantal crematies
Uitbreiding massagraf, zone grafkelders, zone geconcedeerde en nietgeconcedeerde volle grond
Voorzien van een begroetingsplaats met afdak, waarin in een intieme sfeer
een laatste groet aan de overledene kan worden gebracht
Groenvoorzieningen

In eerste fase werd door de nv Grontmij een conceptnota opgemaakt die in
grote lijnen weergeeft hoe deze uitbreiding en herinrichting kan worden
gerealiseerd.
De conceptnota voorziet in de onderverdeling van de begraafplaats in volgende
zones :
1. Inkom/dienstengebouw
2. Actieve begraafplaats. Met “actieve” begraafplaats wordt bedoeld de zone
waarin de volgende jaren nieuwe begravingen en bijzettingen kunnen
plaatsvinden, dit met uitzondering van het aan te leggen urnenveld + nieuw
columbarium. Deze zone stemt overeen met de begraafplaats in zijn
huidige vorm
3. Strooiweide
4. Zone voor overbrenging bij sluiting van de begraafplaatsen “Sas” en “SintRikier”
5. Urnenveld + nieuw columbarium
6. Parkzones/restgronden
Om na te gaan of de begraafplaats “Priorij” na de uitbreiding voldoende groot
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zal zijn, en dit minstens voor enkele tientallen jaren, werd een capaciteitsstudie
opgemaakt. Deze capaciteitsstudie houdt een realistische inschatting in van de
ruimtebehoefte voor nieuwe begravingen en bijzettingen. Deze inschatting is
gebaseerd op bevolkingsprognoses, historische gegevens over begrafenissen in
onze gemeente, prognoses inzake evoluties inzake de wijze van begraven en/of
bijzetten (i.c. urnenveld) en de huidige stand van zaken op de begraafplaatsen.
Uit deze studie blijkt dat er de volgende jaren een meer dan aanzienlijke stijging
zal zijn van het aantal overlijdens. Rekening houdend met de prognoses inzake
de evolutie van wijze van begraven of bijzetten, kan worden geconcludeerd dat
de begraafplaats na uitbreiding, en dit voor alle vormen van begraving of
bijzetting, voldoende groot zal zijn tot minstens het jaar 2035. Aangezien de
conceptnota eveneens voorziet in zones aan te leggen als parkzone die in de
verdere toekomst in aanmerking kunnen komen voor begraving- en
bijzettingsmogelijkheid, kan worden geconcludeerd dat de begraafplaats “Priorij”
voldoende capaciteit bezit tot zelfs het jaar 2060.
Sluiting van de begraafplaatsen “Sas en “St-Rikier”
Door de afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende situeert de
begraafplaats “Sas” zich in een strategisch woongebied. Een sluiting met als
finaliteit volledige sanering van deze begraafplaats dringt zich dan ook op. Met
het oog op het creëren van mogelijkheden voor een toekomstige
dorpskernvernieuwing lijkt ook de sluiting van de begraafplaats “Sint-Rikier” , of
minstens de ontruiming van een deel ervan, noodzakelijk. In de nota over het
beheer van de begraafplaatsen wordt uitvoerige aandacht besteed aan de
praktische modaliteiten van de sluiting van begraafplaatsen. Pas na 10 jaar na de
laatste begraving kan de gemeenteraad beslissen om een andere bestemming te
geven aan oude begraafplaatsen. De “grafrust” impliceert evenwel niet dat in de
periode van 10 jaar niet kan worden opgetreden tegen verwaarlozing
(verwijderen van grafzerken bij voortdurende verwaarlozing) of dat op vraag
van de nabestaanden (bvb bij overlijden die aanleiding zou hebben gegeven tot
bijzetting op de oude begraafplaats ingevolge een concessie) reeds kan worden
overgegaan tot overbrenging naar de nieuwe begraafplaats. Op basis van de
huidige situatie, de evolutie inzake het verstrijken en vernieuwen van concessies
kan het aantal graven dat zal moeten worden ontruimd en stoffelijke resten die
zullen moeten worden overgebracht naar de begraafplaats “Priorij” worden
geraamd op:
Begraafplaats
Sas
Sint-Rikier

Aantal te ontruimen
graven
500
200

Aantal over te brengen
stoffelijke resten *
1.250
500

* gemiddeld 2,5 stoffelijke overschotten per graf (voornamelijk grafkelder)
Het ontruimen van de begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier” zal dan ook
verregaande financiële implicaties hebben. De kostprijs voor het opgraven en
herbegraven van de stoffelijke resten kan immers worden geraamd op :

Sas
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Aantal over te brengen Kostprijs
181,5
stoffelijke resten
EUR/stoffelijke rest, btw
inclusief
1.250
226.875 EUR
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Sint-Rikier
Totaal

500
1.750

90.750 EUR
317.625 EUR

De kostprijs voor het ontknekelen van de oude begraafplaats (voorwaarde om
er een andere bestemming aan te geven) wordt door het studiebureau geraamd
op :
Begraafplaats
Sas
Sint-Rikier
Totaal

Oppervlakte
6.000m²
4.000m²
10.000m²

Kostprijs
181.500 EUR
121.000 EUR
302.500 EUR

Het huishoudelijk reglement inzake de begraafplaatsen stipuleert momenteel in
artikel 13 het volgende :
Indien de begraafplaats wijzigt van ruimtelijke bestemming (sluiting van de
begraafplaats) kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Hij heeft wel het recht op een kosteloos ter beschikking gestelde grafruimte of nis van
dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De kosten voor het overbrengen
van de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor het
overbrengen van de grafmonumenten evenals de kosten van een vervangende
grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Alhoewel niet wettelijk verplicht, is het aangewezen om bij de ontruiming van
begraafplaatsen de concessiehouder van een grafkelder een vervangende
grafkelder ter beschikking te stellen. De concessiehouder dient dan nog enkel
in te staan voor het aanbrengen van een nieuwe deksteen op deze grafkelder.
Het overbrengen van het grafmonument is immers, door o.m. de verschillende
afmetingen van de oude en nieuwe grafkelder, onmogelijk.
Daardoor bedraagt de meerkost voor het ontruimen van de begraafplaatsen
circa 1.016.400 EUR (circa 700 grafkelders x 1.452 EUR). Er werd met dit
element rekening gehouden bij het becijferen van de totale kostprijsraming.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het huishoudelijk reglement inzake de
begraafplaatsen in voornoemde zin her vast te stellen in een volgende zitting.
De begraafplaats “Priorij” zal na de uitbreiding voldoende capaciteit bevatten
voor het overbrengen van de stoffelijke resten van de begraafplaatsen “Sas” en
“Sint-Rikier”. De conceptnota en bijhorend plan voorzien hiervoor immers
meer dan voldoende oppervlakte. Aangezien voor het overbrengen van deze
stoffelijke resten een afzonderlijke en voldoende groot deel van de begraafplaats
“Priorij” werd voorbehouden, werden deze gegevens niet opgenomen in de
capaciteitsstudie.
FASERING
FASE 1 – budget 2009-2010
- Aanleg nieuwe strooiweide
- Aanleg urnenveld en nieuw columbarium
- Opfrissen en herinrichten actieve begraafplaats
- Uitbreiding en inrichting parkzone urnenveld/restgrond
- Aftakpunten waterleiding en elektriciteit
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In de buitengewone dienst van het budget 2009 is een krediet van 250.000 EUR
ingeschreven
FASE 2 – budget 2011-2012
- Inkom en dienstengebouw
- Aanleg ossuarium
FASE 3 – uiterlijk budget 2017
- Leveren en plaatsen grafkelders zone overbrenging
- Overbrenging stoffelijke resten
- Ontbeenderen oude begraafplaatsen
•

Financiële
gevolgen

TOTALE KOSTPRIJSRAMING : 2.182.156,35 EUR

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2009
Omschrijving
Heraanleg
begraafplaats Priorij

Tussenkomsten

•

•

•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
250.000 EUR 878 09/09 721-54
250.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die vaststelt dat zijn verschillende
tussenkomsten in de gemeenteraad vaart hebben gezet achter dit dossier.
Tevens hoopt het raadslid dat snel werk zal worden gemaakt van de door
schepen Vandenberghe aangekondigde commissie “begraafplaatsen”. Het
raadslid meent tevens dat het uitstellen van de sluiting van de oude
begraafplaatsen tot de goedkeuring van de voorliggende conceptnota op
een vreemde argumentatie berust. Het sluiten van de oude begraafplaatsen
veronderstelt immers niet in se de overbrenging van de stoffelijke resten
van deze oude begraafplaatsen naar de begraafplaats “Priorij”.
Raadslid Gilbert Vanleenhove stelt ook dat de conceptnota over de
begraafplaats “Priorij” een degelijk werkstuk is, met volgende positieve
punten:
groene omkadering en openheid
er werd voldoende rekening gehouden met de nieuwe begraafvormen
goede waterbeheersing door gebruik van waterpartijen.
Wat betreft het urnenveld vraagt het raadslid er rekening mee te willen
houden dat de nissen voldoende groot zijn om twee urnen naast elkaar te
plaatsen. Raadslid Gilbert Vanleenhove stelt ook dat op basis van deze
conceptnota het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad straks nog een aantal keuzes zullen moeten maken met het
oog op de concrete invulling.
Raadslid Gilbert Vanleenhove merkt tevens op dat de gronden van de
begraafplaats “Sas” straks zullen kunnen worden vervreemd met het oog op
het realiseren van meergezinswoningen, dit conform het ruimtelijk
uitvoeringsplan Kop van ’t Sas. Het raadslid vraagt om te onderzoeken hoe
via deze verkoop de kosten van het saneren van de begraafplaats “Sas”
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•

kunnen worden verhaald worden. Tevens vraagt het raadslid om, zoals
aangegeven in de nota inzake het beheer van de begraafplaatsen,
krachtdadig op te treden tegen verwaarlozing.
Burgemeester Willy Vanhooren die meent dat door raadslid Gilbert
Vanleenhove de verkeerde indruk wordt gewekt dat dit dossier nu wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad dankzij de CD&V. De burgemeester wijst
erop dat het hier een complex en gevoelig dossier betreft waarmee zeer
omzichtig dient omgesprongen en dat bijgevolg ook grondig werd
voorbereid. Burgemeester Willy Vanhooren meent eveneens dat bij de
vervreemding van de gronden van de oude begraafplaats “Sas” (ten vroegste
binnen 10 jaar) deze verkoop voldoende opbrengst moet genereren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de conceptnota inzake de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” en aan de
kostprijsraming van de werken en van de ontruiming van de oude
begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier” (2.182.156,35 EUR, btw inclusief)
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om, in toepassing van artikel 5 van het decreet op de
begraafplaatsen en lijkbezorging d.d. 16/01/2004, over te gaan tot de sluiting van
de begraafplaatsen “Sas en “Sint-Rikier” en om hier bijgevolg geen bijzettingen
meer toe te laten.
Artikel 3
Overeenkomstig artikel 5 § 2 van het decreet op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging van 16/01/2004 wordt een geconcedeerd perceel van dezelfde
grootte als het oorspronkelijk ter beschikking gesteld op de begraafplaats
“Priorij”. Terzake kan een schriftelijk verzoek worden gericht aan het college
van burgemeester en schepenen vanaf een nog te bepalen datum. Deze
aanvraag kan evenwel onmiddellijk gebeuren na de sluiting van de
begraafplaatsen op vraag van elke belanghebbende bij een overlijden die
aanleiding zou hebben gegeven tot bijzetting op de begraafplaatsen “Sas” en
“Sint-Rikier” ingevolge een lopende concessie. In voorkomend geval kan ook
reeds de overbrenging worden gevraagd van de stoffelijke resten die zich
bevinden in de volle grond of grafkelder waarin deze bijzetting diende te
gebeuren.

Punt 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de bebouwde kom (zonereglementering). Her vaststelling.
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Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

stedenbouwkundige vergunning d.d. 06/08/2008, afgeleverd door het
Agentschap R-O Vlaanderen aan de Gemeente Bredene voor het aansluiten
van de Breeweg op de Koninklijke Baan (N34) en het herinrichten van het
kruispunt Driftweg-Breeweg (N317)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de bebouwde kom (zonereglementering)
brief van het Agentschap Wegen en Verkeer d.d. 12/05/2009 betreffende de
afbakening van de bebouwde kom van Bredene

Op 06/08/2008 werd de Gemeente Bredene door het Agentschap R-O
Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het
aansluiten van de gemeenteweg Breeweg op de gewestweg Koninklijke Baan
(N34) en het herinrichten van het kruispunt Driftweg-Breeweg (N317).
Ingevolge het advies van het Agentschap Natuur en Bos werd de vergunning
verleend op voorwaarde dat de bestaande verbinding tussen Driftweg en
Koninklijke Baan ter hoogte van de Parklaan werd gesupprimeerd
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•

(waarborgen totale groenoppervlakte – natuurgebied)
De gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld de afbakening van de
bebouwde kom te wijzigen, meerbepaald door schrapping van “Afrit
Koninklijke Baan, ter hoogte van de Parklaan” en uitbreiding met “Afrit
Koninklijke Baan, ter hoogte van de Breeweg”

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 23/03/2009 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:
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 Breeweg
19. Afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Zeelaan
20. Afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Klemskerkestraat
21. Spuikom:
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* 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 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Wagenmakersstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/04/2004 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Wagenmakersstraat
e-mailbericht van de lokale politie – politiezone Bredene/De Haan d.d.
03/06/2009 houdende voorstel om de parkeerplaats voor personen met
een beperkte mobiliteit in de Wagenmakersstraat, meerbepaald ter hoogte
van het huis nr. 17, te elimineren
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Feiten, context De lokale politie – politiezone Bredene/De Haan stelt voor de parkeerplaats
en argumentatie voor personen met een beperkte mobiliteit in de Wagenmakersstraat,
meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 17, te elimineren, omdat de gebruiker
ervan verhuisd is
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/04/2004 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Wagenmakersstraat.
Artikel 2
In de Wagenmakersstraat, aan de zijde van de even huisnummers, tussen de
Nukkerstraat en de Buurtspoorwegstraat, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 3
In de Wagenmakersstraat, aan de zijde van de oneven huisnummers, ter hoogte
van de vluchtheuvel vanaf de Buurtspoorwegstraat over een lengte van 10 m, is
het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 5: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van diverse tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
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Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

tijdelijke politieverordening d.d. 12/05/2009 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Kapelstraat naar
aanleiding van een Vespa - Treffen op zondag 17/05/2009
tijdelijke politieverordening d.d. 28/05/2009 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Ijzerlaan naar aanleiding
van de inhuldiging park “Ramakers” op zondag 31/05/2009

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van diverse activiteiten op openbare wegen
en argumentatie in de gemeente was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid tijdelijke
politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen
•
•

Neemt kennis

een Vespa - Treffen op zondag 17/05/2009 in de Kapelstraat en op het
Duinenplein, organisatie Martin Pinte, p.a. Kapelstraat 151 – 8450 Bredene
de inhuldiging park “Ramakers” op zondag 31/05/2009, organisatie
Gemeentebestuur Bredene, p.a. Centrumplein 1 – 8450 Bredene

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen,
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in
de gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van:
• een Vespa - Treffen op zondag 17/05/2009 in de Kapelstraat en op het
Duinenplein, organisatie Martin Pinte, p.a. Kapelstraat 151 – 8450 Bredene
• de inhuldiging park “Ramakers” op zondag 31/05/2009, organisatie
Gemeentebestuur Bredene, p.a. Centrumplein 1 – 8450 Bredene
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Punt 6: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2008

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/06/2009
houdende vaststellen van het algemeen jaarverslag 2008

Feiten, context •
en argumentatie

Door de invoering van het Gemeentedecreet is het niet langer verplicht om
een jaarverslag op te maken als bijlage bij de begroting. Toch lijkt het nuttig
om niettemin een jaarverslag (zij het losgekoppeld van de begroting) te
blijven opmaken. Niet alleen geeft het een handig jaaroverzicht, maar het is
ook een document waarin bepaalde beleidsrelevante informatie (zoals
indicatoren) op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd. Het
jaarverslag speelt zo een belangrijke rol In het kader van de actieve
openbaarheid van bestuur.
Het jaarverslag 2008 bouwt inhoudelijk en vormelijk voort op het stramien
van de voorgaande jaren. Het jaarverslag bestaat concreet uit 2 grote
onderdelen:
− het eigenlijke jaarverslag: Aan de hand van teksten wordt een kort
overzicht gegeven van de hoogtepunten van 2008. De feiten worden
per thema in grote clusters ondergebracht.
− de bijlagen: In de bijlagen wordt eerder technische informatie verstrekt.
Het betreft informatie die de leesbaarheid van het jaarverslag in het
gedrang zou brengen en die enkel voor een klein deel van de lezers
relevant is.

•

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat het jaarverslag overzichtelijk is en
mooi geïllustreerd en kan gelden als een fraai visitekaartje voor de
gemeente. Tevens stelt hij met genoegen vast dat het jaarverslag dit jaar
tijdiger wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit
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•

Neemt kennis

jaarverslag vraagt het raadslid Kristof Vermeire de stand van zaken inzake
de toegangscontrole op het containerpark.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat het invoeren van deze
toegangscontrole dient te worden uitgesteld tot het najaar ingevolge
problemen met de informatica.

De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen jaarverslag 2008.

Punt 7: technische dienst - Openbare werken. Omgevingswerken in de verkaveling
Danckaertstraat (familie Minne).
Vaststelling van de voorwaarden, het plan, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen;

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 de gemeenteraad d.d. 29/08/2005 houdende goedkeuring van:
– het wegentracé en de technische beschrijving
– plannen, technische beschrijving en de kostprijsraming van:
– de riolerings- en bestratingswerken
– nutsleidingen (T.V., L.S.-, O.V.- en gasnet)
– aanleg en uitbreiding van het drinkwaternet
betreffende de private verkaveling familie Minne gelegen tussen
Danckaertstraat, Spanjaardstraat, Draversstraat en Hippodroomlaan.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2005

•
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•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•

houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan Johan
en Maria Minne voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en
nutsvoorzieningen in de Danckaertstraat – Draversstraat – Spanjaardstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2005
houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan Johan
en Maria Minne voor het verkavelen van grond gelegen DanckaertstraatDraversstraat en Spanjaardstraat in vijfenveertig loten.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/12/2008
houdende:
– goedkeuring van het proces-verbaal d.d. 24/07/2008 van definitieve
oplevering van de weg- en rioleringswerken in de verkaveling van de
familie Minne langs de Danckaertstraat
– het aanwenden van de som van 16.950 EUR gestort in de gemeentekas
door de familie Minne voor de financiering van de groenaanleg

In het investeringsbudget 2009 is een krediet voorzien van 16.950 EUR
voor het financieren van de omgevingswerken in de familie verkaveling
Danckaertstraat.(familie Minne).
In de verkavelingsvergunning d.d. 12/09/2005 (verkaveling Minne langs de
Danckaertstraat), wordt o.a. in artikel 10 vermeld dat wanneer de
groenaanleg niet werd gerealiseerd op datum van 31/12/2006 de
waarborgsom (16.950 EUR), gestort in de gemeentekas door de familie
Minne voor de aanleg van groen in deze verkaveling zal worden aangewend
door het gemeentebestuur om de groenaanleg te realiseren. Deze
werken worden met andere woorden gefinancierd door de
verkavelaar.
De werken behelzen:
– aanleggen parkingzone in grasdallen langs de Danckaertstraat
– plaatsen van straatbomen in de verkaveling en inzaaien diverse
graszones
A. Aanleggen parkingzones in grasdallen (uit te voeren door een
aannemer)
– leveren en plaatsen van grastegels (beton of PVC) voor te leggen aan
het bestuur – dikte ± 10 cm
– uitkofferen aarde en weg te voeren op kosten van de aannemer
– grasdallen te plaatsen op bed van leemhoudend zand (dikte ± 5 cm) op
een steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling dikte 25 cm
(mengsel van natuursteenslag of gebroken mengpuin en teelaarde, in de
verharding 2/3 steenslag – 1/3 teelaarde)
– vermoedelijke hoeveelheden: 175 lm x 2 m = 350 m²
– kostprijsraming: 11.646,25 EUR (incl. btw)
B. Beplantingswerken
Plaatsen van straatbomen (uit te voeren in eigen beheer)
– straatbomen: maat 10/12 Fraxinus ornus “Meczek”
– vermoedelijke hoeveelheid: 49 stuks
– kostprijsraming: 1.817,90 EUR (incl. btw)
– boompalen volrand gefreesd en gepunte palen van 2,5 m lengte met 8
cm diameter (3 per boom)
– vermoedelijke hoeveelheid: 147 stuks
– kostprijsraming: 889,35 EUR (incl. btw)
– verbindingsplanken (3 per boom)
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•

•

Financiële
gevolgen

– vermoedelijke hoeveelheid: 147 stuks
– kostprijsraming: 355,74 EUR (incl. btw)
– totale kostprijsraming: 3.062,99 EUR (incl. btw)
C. Inzaaien gras ( uit te voeren door een aannemer)
Inzaaien van zijstroken
– (a) langs de Danckaertstraat (zone naast de grasdallen en perceelgrens)
– vermoedelijke hoeveelheid: 175 lm x 1,5 m = 262,50 m²
– (b) in de grasdallen langs de Danckaertstraat
– vermoedelijke hoeveelheid: 175 lm x 2 m = 350 m²
– (c) langs de groenzone tussen de Danckaertstraat en de Derbylaan
– vermoedelijke hoeveelheid: 210 lm x 5 m = 1.050 m²
– Voor zone (a) en (c)
– totale onkruidverdelging, freezen, klaarleggen en inzaaien met
zaadmengsel van traaggroeiende soorten in volgende samenstelling
– 20% gewoon roodzwenkgras
– 10% roodzwenkgras met fijne uitlopers
– 20% roodzwenkgras met forse uitlopers
– 20% veldbeemdgras
– 30% engels raaigras
– vermoedelijke hoeveelheid: 1.312,50 m²
– kostprijsraming: 1.115,63 EUR (incl. btw)
– Voor zone (b)
– vullen van holten met goede teelaarde en inzaaien van grasmengsel
(idem zone a en b)
– vermoedelijke hoeveelheid: 350 m²
– kostprijsraming: 385 EUR (incl. btw)
– totale kostprijsraming: 1.815,76 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming (aanleggen parkingzones, planten straatbomen en
inzaaien van gras) : 16.525 EUR (incl. btw)

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
16.525 EUR 421/731-60/09/09
16.950 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, het plan en de kostprijsraming
(16.525 EUR – incl. btw) van hiernavolgende opdrachten van levering en werken
voor de groenaanleg in de verkaveling (familie Minne) Danckaertstraat.
Opdracht van levering
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Plaatsen van straatbomen
Aanleggen parkingzones in grasdallen
– straatbomen: maat 10/12
– leveren en plaatsen van
Fraxinus ornus “Meczek”
grastegels (beton of PVC) voor
– VH: 49 stuks
te leggen aan het bestuur – dikte
– kostprijsraming:
± 10 cm
– boompalen volrand gefreesd en
– uitkofferen aarde en weg te
gepunte palen van 2,5 m lengte
voeren op kosten van de
met 8 cm diameter (3 per
aannemer
boom)
– grasdallen te plaatsen op bed van
– VH: 147 stuks
leemhoudend zand (dikte ± 5
– kostprijsraming:
889,35
cm) op een steenslagfundering
EUR (incl. btw)
met niet-continue
– verbindingsplanken (3 per
korrelverdeling dikte 25 cm
boom)
(mengsel van natuursteenslag of
– VH: 147 stuks
gebroken mengpuin en
– kostprijsraming:
355,74
teelaarde, in de verharding 2/3
EUR (incl. btw)
steenslag – 1/3 teelaarde)
– totale kostprijsraming: 3.062,99
– vermoedelijke hoeveelheden:
EUR (incl. btw)
175 lm x 2 m = 350 m²
– kostprijsraming: 11.646,25 EUR
(incl. btw)
Inzaaien gras
Inzaaien van zijstroken
– (a) langs de Danckaertstraat
(zone naast de grasdallen en
perceelgrens)
– VH: 175 lm x 1,5 m =
262,50 m²
– (b) in de grasdallen langs de
Danckaertstraat
– VH: 175 lm x 2 m = 350 m²
– (c) langs de groenzone tussen de
Danckaertstraat en de
Derbylaan
– VH: 210 lm x 5 m = 1.050
m²
– Voor zone (a) en (c)
– totale
onkruidverdelging,
freezen,
klaarleggen
en
inzaaien met zaadmengsel
van traaggroeiende soorten
in volgende samenstelling
– 20% gewoon roodzwenkgras
– 10% roodzwenkgras met
fijne uitlopers
– 20% roodzwenkgras met
forse uitlopers
– 20% veldbeemdgras
– 30% engels raaigras
– VH: 1.312,50 m²
– kostprijsraming:
1.115,63
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–

EUR (incl. btw)
Voor zone (b)
– vullen van holten met goede
teelaarde en inzaaien van
grasmengsel (idem zone a en
b)
– VH: 350 m²
– kostprijsraming: 385 EUR
(incl. btw)
– totale
kostprijsraming:
1.815,76 EUR (incl. btw)

Het plan van de werken maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De opdrachten zullen worden toegewezen na onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 8: technische dienst - Openbare werken. Rioleringswerken in de Sluizenstraat en
Noord-Edestraat. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen;

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
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•
•

Financiële
gevolgen

brief en voorontwerpplan d.d. 12/05/2009 van nv Plantec Ontwerpbureau,
Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende van de riolerings- en
saneringswerken in de Sluizenstraat en Noord-Edestraat
brief van de Vlaamse overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke
ordening, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge houdende het gunstig advies voor
het verkavelen van een stuk grond in twee loten met koppelbouw in de
Sluizenstraat 172 – verkavelaar Eric Van Damme, Gistelsteenweg 213 te
Varsenare

Van nv Plantec Ontwerpbureau, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400
Oostende ontving ons bestuur het voorontwerpplan van de geplande
riolerings- en saneringswerken in de Sluizenstraat en Noord-Edestraat.
De werken omvatten het aanleggen van de ontbrekende gedeelten DWAriolering (afvoer vuil water) en aansluiten op de bestaande rioleringsbuizen
aan de achterzijde van de Sluizenstraat en Noord-Edestraat, meerbepaald
– Sluizenstraat tussen de huizen 256 en 168 (DWA)
– Noord-Edestraat 105 (DWA) eigendom Kris Danneels
– Noord-Edestraat 107 (DWA) eigendom nieuwe woning
– ter hoogte achterzijde nieuwe verkaveling eigendom van Eric Van
Damme (2 woningen koppelbouw) – nr. 172 tot aan de NoordEdestraat via onderboringen tot overzijde van Sluizenstraat
– aansluiting riolering van de verkaveling Eric Van Damme aan overzijde
Sluizenstraat (RWA en DWA) - onderboring
Kostprijsraming:
– ten laste van het gemeentebestuur:
66.896,66 EUR
– ten laste van de verkavelaars
16.682,57 EUR
(eigenaars Eric Van Damme – Kris Danneels en Terence Lanoot)
– totale kostprijs inclusief btw:
83.579,23 EUR
nv Plantec Ontwerpbureau stelt voor dat het gemeentebestuur de werken
zou prefinancieren (administratief eenvoudiger - 1 contractant).
Er zijn onvoldoende kredieten beschikbaar voor het financieren van deze
opdracht van rioleringswerken Sluizenstraat – Noord-Edestraat. Deze
uitgave wordt gecompenseerd aan de ontvangstenzijde voor 16.700 EUR:
terugbetaling investeringen door de verkavelaars. Per saldo dient dus een
effectief bijkrediet te worden voorzien van 25.700 EUR. Dit kan worden
gecompenseerd door een vermindering van de kredieten voor het
voetpadenprogramma 2009.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Deel rioleringswerken
ten laste van de
verkavelaars Eric Van
Damme
–
Kris
Danneels en Terence
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Raming Budgetcode
Dienst
16.682,57 EUR 421/580-52/09/09
BD
Voorstel gemeenteraad
om bij buitengewone
budgetwijziging
2009
een ontvangstenkrediet
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Lanoot

van 16.700 te voorzien

UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
BD
Rioleringswerken
83.579,23 EUR 421/731-60/09/09
Sluizenstraat – Noord50.000 EUR
Edestraat
Via kredietverschuiving
uitgaven
2009
–
voetpaden programma
2009 (25.700 EUR)

Tussenkomsten

•
•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de stippellijn die de aan te leggen
riolering aanduidt, niet is opgenomen in de legende van het plan dat bij het
dossier is gevoegd.
1° schepen Jacques Deroo die antwoordt dat hij deze opmerking zal
overmaken aan de technische dienst.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, het plan en de kostprijsraming
(16.682,57 EUR – incl. btw ten laste van de verkavelaars en 66.896,66 EUR –
incl btw ten laste gemeentebestuur) van de opdracht van rioleringswerken in de
Sluizenstraat en Noord-Edestraat vast te stellen.
Artikel 2
De opdracht zal worden toegewezen na openbare aanbesteding.
Artikel 3
Voor de financiering van voornoemde opdracht van rioleringswerken wordt
beslist om bij eerstvolgende buitengewone budgetwijziging 2009:
• kredieten van de sector technische dienst te verschuiven; meerbepaald
overboeken van 25.700 EUR van artikel nr. 421/731-60/09/09 (aanleggen en
vernieuwen
voetpaden
2009)
naar
artikel
421/731-60/09/09
(rioleringswerken Sluizenstraat – Noord-Edestraat)
• een ontvangstenkrediet van 16.700 EUR te voorzien (aandeel verkavelaars
in voornoemde werken).

Punt 9: technische dienst - Verkavelingen. Weg- en rioleringswerken in de sociale
verkaveling Noord-Ede (fase 1B). Goedkeuring verrekening nr. 3.
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Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen;

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 de gemeenteraad d.d. 27/03/2006 houdende:
– goedkeuring van de plannen, bestek – technische omschrijving en de
kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken in de sociale
verkaveling Noord-Ede (fase 1B)
– goedkeuring van het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken
(kostprijsraming 63.659,13 EUR – incl. btw)
– voorzien bij buitengewone begrotingswijziging 2006 van een
meerkrediet van 10.000 EUR
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007
houdende:
– het akkoord met de toewijzing door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, p.a.
Koloniestraat 40, 1000 Brussel, aan de firma bvba Verhegge,
Zeedijkweg 12, 8210 Loppem, van de opdracht van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede(fase 1B), voor de totale prijs
van 1.392.734,78 EUR (incl. btw)
– aandeel gemeente Bredene: 55.233,11 EUR (incl. btw)
– aandeel VMSW: 911.838,34 EUR (incl. btw)
– aandeel bouwmaatschappijen: 425.663,63 EUR (incl. btw)
– toewijzing van de opdracht van de weg- en rioleringswerken voor de
aanleg van de rotonde Fritz Vinckelaan (gemeentelijk aandeel in de
sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1B) aan de firma bvba Verhegge,
Zeedijkweg 12, 8210 Loppem voor de prijs van 55.233,11 EUR (incl.
btw)
verrekeningen nrs. 1, 2 en 3 van de weg- en rioleringswerken op de wijk

•

•
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Noord-Ede – fase 1B opgemaakt door nv Plantec Ontwerpbureau,
Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende
Feiten, context •
en argumentatie
•
•
•

Van nv Plantec Ontwerpbureau, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400
Oostende ontving ons bestuur de verrekeningen 1, 2 en 3 van de wegenis
en rioleringswerken op de wijk Noord-Ede – fase 1B.
Verrekening nr. 1 ten bedrage van 3.519,59 EUR (incl. btw) in meer, ten
laste van VMSW
Verrekening nr. 2 ten bedrage van 13.179,09 EUR (incl. btw) in min, ten
voordele van VMSW, De Oostendse Haard, De Gelukkige Haard, WVI en
Eigen Haard is Goud Waard
Verrekening nr. 3 ten bedrage van 173.595,11 EUR (incl. btw) in meer, ten
laste van VMSW, De Oostendse Haard, De Gelukkige Haard, WVI, Eigen
Haard is Goud Waard en ons bestuur
– Anti-tankwal
Bij plaatsing van bronbemaling werd op een anti-tankwal gestoten.
Deze wal is na de tweede wereldoorlog aangevuld met een mengsel
van grond en puin. Daar het niet mogelijk was de rioleringssleuf droog
te krijgen in deze zone werd de aannemer opdracht gegeven om de
wal uit te graven en aan te vullen met aanvullingsgrond. Het
uitgegraven grondmengsel bestaat hoofdzakelijk uit klei-achtig materiaal
en steenpuin. Door de grote hoeveelheid klei is het niet mogelijk de
gronden te zeven en door de aanwezigheid van het puin (diverse
afmetingen) is het niet mogelijk deze gronden te bekalken voor
herbruik.
– Toegangsweg verkaveling – rotonde Fritz Vinckelaan
– Op vraag van de gemeente Bredene dienen de groenzones in de
Fritz Vinckelaan te worden voorzien van haagplanten en
bodembedekkers
– Om de verkeershinder en verkeersomleggingen zoveel als mogelijk
te beperken werd de aannemer opdracht gegeven om de
asfaltverharding in de Fritz Vinckelaan zo snel mogelijk aan te
leggen. Omwille van de weersomstandigheden (november –
december 2008) was het onmogelijk om de vooropgestelde
verdichting met de voorgeschreven steenslagfundering te behalen.
Derhalve kreeg de aannemer opdracht om een gestabiliseerde
steenslagfundering aan te brengen. Op deze manier kon de aanleg
van asfaltverharding worden vastgelegd vóór het kerstverlof 2008.
– Tijdens de uitvoering der werken werd door de gemeente
gevraagd om betonklinkers 30/15/8 i.p.v. 22/22/8 in het fietspad aan
te leggen naar analogie van eerdere uitgevoerde projecten in de
gemeente en meerbepaald in de Fritz Vinckelaan
– De grondplannen voorzien om de rijweg Fritz Vinckelaan af te
boorden door middel van rechte boordstenen type IE. Dit type
boordstenen is over het hoofd gezien waardoor het niet in de
aanbestedingsdocumenten is opgenomen.
– Om de zichtbaarheid van de rotonde in de Fritz Vinckelaan te
verbeteren werd de aannemer opdracht gegeven om de
boordstenen IH te voorzien van reflectoren.
– Ter hoogte van de oversteekplaats in het fietspad dient de opstand
vanuit de greppel naar het fietspad nihil te zijn. De aannemer werd
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verzocht om platte boordstenen type II D2 te plaatsen.
Om de aankoppeling van de nieuwe buizen Ø 250 te realiseren in
de bestaande eivormige riolering van de Fritz Vinckelaan werd een
ondergrondse overgangsconstructie gebouwd. De kosten die
hiermee gepaard gaan worden opgenomen in huidige verrekening.
– Meerprijs grèsschalen voor de inspectieputten
Voor aanvang der werken werd de aannemer opdracht gegeven om de
betonnen inspectieputten, te bouwen op de DWA-leiding te voorzien
van een grèsschaal en dit om versnelde degradatie van het beton onder
invloed van de sterk SO2-gevoelige omgeving tegen te gaan.
– Beveiligingswerken hoeve Vansteenkistestraat
Door de bouwmaatschappij Oostendse Haard werd opdracht gegeven
om de hoeve gelegen op haar terreinen in de Vansteenkistestraat te
Bredene gedeeltelijk te saneren.
Deze werken omvatten het
gecontroleerd laten instorten van bouwvallige constructiedelen en het
afvoeren en storten van de aanwezige asbestcementplaten. Voormelde
werken zijn 100% ten laste van de Oostendse Haard.
Bedrag verrekening
– Bedrag verrekening nr. 3
173.595,11 EUR
deel ten laste van:
– VMSW
99.379,99 EUR
– De Oostendse Haard
12.863,11 EUR
– De Gelukkige Haard
47.511,63 EUR
– WVI
4.077,65 EUR
– Eigen Haard is Goud Waard
3.653,43 EUR
– Gemeente Bredene
6.109,31 EUR
Totale kostprijs ten laste gemeentebestuur
– Toewijzingsbedrag gemeentebestuur
55.233,11 EUR
– Aandeel verrekening nr. 3
6.109,31 EUR
– Nieuw totaal
61.342,42 EUR
De meeruitgaven ingevolge de wijzigingen overstijgen 10% van het
toewijzingsbedrag (6.109,31 EUR – incl. btw in meer) en dienen bijgevolg
door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Deze uitgave kan worden
gecompenseerd door een kredietvermindering van de geplande
investeringen REG alle gebouwen voor 2009 (- 7.500 EUR).
–

•

•

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Dienst
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
6.109,31 EUR 421/731-60/09/07
BD
Verrekening nr. 3
aandeel
via kredietverschuiving
gemeentebestuur
in
uitgaven 2009 – diverse
sociale
verkaveling
investeringen REG alle
Noord-Ede (fase 1B)
gebouwen (- 7.500
EUR)

Omschrijving
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het aandeel van ons bestuur in de
verrekening nr. 3 ten bedrage van 6.109,31 EUR (incl. btw – in meer) van de
wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B),
uitgevoerd door de aannemer bvba Verhegge Marc, Zeedijkweg 12, 8210
Loppem, opgemaakt door nv Plantec Ontwerpbureau, Nieuwpoortsesteenweg
399, 8400 Oostende.
Artikel 2
Voor de financiering van voornoemd gemeentelijk aandeel wordt beslist om bij
eerstvolgende buitengewone budgetwijziging 2009 kredieten van de sector
technische dienst te verschuiven, meerbepaald het overboeken van 7.500 EUR
van artikel nr. 137/744-51/09/09 (geplande investeringen REG – alle gebouwen)
naar artikel nr. 421/731-60/09/07 (aandeel gemeentebestuur in verrekening nr. 3
in de sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1B).
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
+ Bedrag (incl. BTW)
Begrotingscode
Leverancier
Aandeel
van
het
6.109,31 EUR 421/731-60/09/07
gemeentebestuur
in
verrekening nr. 3 –
sociale
verkaveling
Noord-Ede (fase 1B)
bvba Verhegge Marc.

Punt 10: secretariaat - O.C.M.W. Beheersovereenkomst OCMW-Gemeentebestuur Bredene
inzake Sociaal Huis. Goedkeuring voorwaarden

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, 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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Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 86 en 271 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/05/2007 houdende de goedkeuring
van de beslissing OCMW-raad d.d. 26/04/2007 betreffende de bouw van het
“Sociaal Huis”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van
het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013
ontwerp van beheersovereenkomst OCMW-Gemeentebestuur Bredene
met betrekking tot de oprichting van het Sociaal Huis
brief van het OCMW Bredene d.d. 20/4/2009

•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

Het artikel 271 van het Gemeentedecreet stipuleert dat tussen de
gemeente en het OCMW beheersovereenkomsten kunnen worden
gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. De
decreetgever heeft immers gemeend dat dergelijke samenwerking kan
leiden tot aanzienlijke efficiëntiewinst en kostenbesparing.
De
samenwerking die wordt beoogd binnen het Sociaal Huis maakt het afsluiten
van dergelijke overeenkomst noodzakelijk.
Het behoort tot de
bevoegdheden van de gemeenteraad om de voorwaarden van deze
overeenkomst goed te keuren. Na overleg met ons bestuur werd door het
OCMW een ontwerp van overeenkomst overgemaakt. Dit ontwerp
omschrijft het project “Geïntegreerd sociaal beleid”, de globale organisatie
van het Sociaal Huis en de interne werking.
• De voornaamste krachtlijnen van deze overeenkomst zijn :
- OCMW en gemeente zijn elk verantwoordelijk voor de aan hen door de
wet toegekende specifieke welzijnstaken;
- Het juridisch werkgeverschap behoort toe aan de overheid door wie
werknemer is aangesteld;
- Er wordt een uniforme rechtspositieregeling nagestreefd. Personeel van
het gemeentebestuur dat wordt gehuisvest in het Sociaal Huis maakt gebruik
van het tijdsregistratiesysteem van het OCMW.
- De secretaris van het OCMW fungeert als coördinator van het Sociaal
Huis. Deze coördinatie houdt het volgende in : de interne communicatie, de
dagelijkse organisatie, logistieke ondersteuning;
- Het “inhoudelijke werknemerschap“ van de personeelsleden van het
gemeentebestuur wordt, in toepassing van artikel 86 van het
Gemeentedecreet opgenomen door de gemeentesecretaris. Dit inhoudelijk
werkgeverschap impliceert de leiding, instructies over uit te voeren
opdrachten, evaluatie en functioneren van de werknemer, de uur- en
verlofregeling;
- Uitgaande brieven van gemeentelijke aard worden opgesteld op
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gemeentelijk briefpapier en ondertekend door de burgemeester of diens
gemachtigde en de gemeensecretaris.
Tussenkomsten

•

•

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de notule van de beslissing van de
OCMW-raad inzake goedkeuring van deze beheersovereenkomst niet bij
het dossier was gevoegd. De secretaris verwijst naar de brief van het
OCMW die melding maakt van deze beslissing.
Schepen Jacky Maes vestigt, dit ingevolge een vraag van raadslid Dany
Hollevoet, de aandacht op artikel 7 van de beheersovereenkomst die
stipuleert dat bij bevoegdheidsconflicten de eindverantwoordelijkheid over
een bepaald deelterrein wordt bepaald in onderling overleg.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die de rationalisering (i.c. samenwerking van
diensten) die is voorzien in deze overeenkomst als zeer positief voor de
gemeente en versterkend voor beide besturen ervaart.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
beheersovereenkomst tussen het OCMW en het Gemeentebestuur Bredene
inzake het Sociaal Huis. Het ontwerp van deze beheersovereenkomst maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2008 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting.

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 72 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabileit
artikels 15 t.e.m. 19 van het Decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/07/1998 en omzendbrief BA-98/07
d.d. 15/10/1998, tot regeling van de toezending van besluiten van de
gemeenteraad betreffende de begrotingen en rekeningen naar de Vlaamse
regering

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

Voorgeschiedenis

brief d.d. 26/02/2009 van de heer gouverneur van de provincie WestVlaanderen betreffende te verstrekken toelichting bij de jaarrekening en de
begrotingsrekening 2008
jaarrekening 2008 bestaande uit:
- de begrotingsrekening
- de balans
- de resultatenrekening
- de toelichting
- het verslag over de begrotingsrekening
- de vereiste bijlagen
bijgevoegde documenten:
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

Fase
Vaststelling
van
de
gemeentebegroting 2008
Vaststelling van de wijziging
van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget
2008 nr. 1 in gewone dienst
en nr. 2 in buitengewone
dienst
Kennisname
van
de
jaarrekening 2008, bestaande
uit de begrotingsrekening, de
jaarrekening
en
de
toelichting

Feiten, context •
en argumentatie

Actie
Gemeenteraadsbeslissing

Datum
17/12/2007

Gemeenteraadsbeslissing

21/10/2008

Collegebeslissing

08/06/2009

De jaarrekening wordt door de gemeenteontvanger toegezonden aan het
college van burgemeester en schepenen. Het college dient in toepassing van
artikel 78 van het A.R.G.C. de voorgelegde rekening te verifiëren en
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•

•

bevestigen dat alle handelingen waarvoor zij bevoegd is, correct zijn
opgenomen in de rekening, in casu
- de vastgestelde rechten
- de vastleggingen
De begrotingsrekening omvat :
- elk begrotingsartikel
- in volgorde van de functioneel-economische code
- waarbij het totaal van de uitgaven en ontvangsten van elk
begrotingsartikel wordt gemaakt
De vermelde resultaten :
- begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare
ontvangsten; en anderzijds de vastleggingen.

Gewone dienst

2006
3 853 171,38

Buitengewone dienst

2006
117 911,05

2007
4 807 612,11

2008
5 103 541,86

2007
1 488 637,94

2008
920 850,86

- boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de nettovastgestelde rechten (vastgestelde rechten verminderd met de
onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten)
en de
aangerekende uitgaven.
Gewone dienst

2006
5 317 919,53

2007
6 338 959,14

2008
6 852 273,05

Buitengewone dienst
2006
1 860 850,53

2007
3 508 990,63

2008
3 681 339,23

•

De begrotingsrekening van het jaar 2008 wordt in gewone dienst als
volgt afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Saldo van het eigen dienstjaar

:
:
:

19 191 153,49
18 501 363,61
689 789,88

Ontvangsten vorige dienstjaren in 2008:
Uitgaven vorige dienstjaren in 2008
:
Saldo van de vorige dienstjaren :

145 528,96
- 22 810,91
168 339,87

Overboekingen :
Resultaat van de begrotingsrekening 2008
in gewone dienst :
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- 562 200

+ 295 929,75
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Resultaat van de begrotingsrekening 2007
in gewone dienst

+ 954 440,73

Het resultaat over het dienstjaar 2008 (gewone dienst) ligt 658 510,98
EUR lager dan het resultaat gerealiseerd in 2007. Dit resultaat werd
bekomen na berekening van het ‘saldo eigen dienstjaar’, het ‘saldo vorige
dienstjaren’ en de ‘overboekingen’. Ondanks het positief resultaat wordt
toch gewezen op het belang van de beheersing van de kredieten. De
beperking van de uitgaven is een noodzaak om de geplande investeringen,
opgenomen in de meerplanning, te kunnen realiseren.
•

In de jaarrekening werd een omstandig verslag toegevoegd betreffende de
begrotingsrekening 2008.
Het verslag bevat de opgave van de
onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het begrotingsen boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 2007-2008, de
vergelijking begroting-rekening 2007 en een overzicht van de buitengewone
dienst 2008.

•

Bij de rekening worden gevoegd :
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat de rekening een loutere registratie is
van de uitvoering van de begroting en bijgevolg, in tegenstelling tot de
begroting geen visie en beleidsopties inhoudt. Deze registratie is correct
gebeurd, waardoor de CD&V-fractie zijn goedkeuring kan hechten aan deze
rekening.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2008, bestaande uit de
begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :

1. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
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Gewone dienst
25 763 122,98

Buitengewone dienst
5 360 250,44

87 481,39

23 432,66

25 675 641,59

5 336 817,78
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Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat van
het dienstjaar
Positief
Negatief
2. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Aanrekeningen
Boekhoudkundig
resultaat
van
het
dienstjaar
Positief
Negatief
3. Vastgestelde uitgaven
Aanrekeningen
Naar
het
volgend
dienstjaar over te dragen
vastleggingen

20 572 099,73

4 415 966,92

5 103 541,86

920 850,86

25 763 122,98

5 360 250,44

87 481,39

23 432,66

25 675 641,59

5 336 817,78

18 823 368,54

1 655 478,55

6 852 273,05

3 681 339,23

20 572 099,73

4 415 966,92

18 823 368,54

1 655 478,55

1 748 731,19

2 760 488,37

De begrotingsrekening en bijlagen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: financiële dienst - OCMW. Kennisname van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2008 van het O.C.M.W. in toepassing van de nieuwe OCMW-boekhouding.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, 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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Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen;

Bevoegdheid

•

artikel 89§2 van de Wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maarschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

artikel 151,4° van het Gemeentedecreet betreffende de verplichte opname
van de gemeentelijke bijdrage bedoeld in artikel 106 van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende het OCMW in het exploitatiebudget
Decreet d.d. 17/12/1997 tot wijziging van de Organieke Wet op het
OCMW d.d. 08/07/1976, waarbij voorzien is in de invoering van een nieuwe
boekhouding voor het OCMW

•

Verwijzingsdocumenten

Voorgeschiedenis

•

Jaarrekening, toelichting en jaarverslag van het OCMW Bredene ingekomen
op het gemeentebestuur op 10/06/2009.

Fase
Kennisneming van het budget
van het OCMW voor het
werkingsjaar 2008.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 1 –
gewone exploitatie – van het
OCMW Bredene over het
boekjaar 2008.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 2 –
gewone exploitatie – van het
OCMW Bredene over het
boekjaar 2008.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 3 –
gewone exploitatie – van het
OCMW Bredene over het
boekjaar 2008.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 4 –
investeringsprojecten – van
het OCMW Bredene over
het boekjaar 2008.
Vaststelling
van
de
jaarrekening OCMW over
het boekjaar 2008.
Kennisname
van
de
jaarrekening, toelichting en
jaarverslag 2008 van het
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Actie
gemeenteraad

Datum
26/11/2007

gemeenteraad

21/04/2008

gemeenteraad

22/09/2008

gemeenteraad

17/11/2008

gemeenteraad

17/11/2008

Raad voor Maatschappelijk 28/05/2009
Welzijn
Collegebeslissing

15/06/2009
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OCMW

Feiten,
Bij het OCMW van Bredene is de nieuwe OCMW-boekhouding van toepassing
context
en (N.O.B.). De OCMW-boekhouding is gebaseerd op het principe van de algemene
argumentatie boekhouding met integratie van een analytische boekhouding (kostenplaats en
kostensoort).
De verschillende activiteitencentra zijn:
100: Algemene administratie
13700: Ondersteuning (vanaf boekjaar 2009)
13900: Keuken
83200: Sociale dienst – algemeen
83202: Sociale dienst – warme maaltijden
83203: Sociale dienst – sociaal verhuurkantoor
83204: Sociale dienst – bejaardenwoningen
83206: Sociale dienst - kringloopwinkel
83207: Sociale dienst – lokaal opvanginitiatief (LOI)
83410: Instelling Wackerbout
83414: Instelling Wackerbout – Café Paris
83430: Serviceflats
1. Jaarrekening (deel 1)
Bestaande uit:
1. de balans (geconsolideerd)
2. de resultatenrekening (geconsolideerd)
3. proef- en saldibalans per 31/12/2008
4. schema van de financiële stromen (cashflow)
5. toelichting
6. overzicht van de resultaten per activiteitencentra
7. verdeling van de gemeentelijke bijdrage
8. balans en resultatenrekening per activiteitencentra
9. bijlagen waaronder – verslag bij de jaarrekening 2008 + notulen
1.1. De balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende
activa
Totaal
ACTIEF
PASSIVA
Eigen
middelen
Voorzieningen

Per
31/12/2006
3 205 728
2 715 218

Per
31/12/2007
3 568 534
2 283 112

Per
31/12/2008
4 040 978
2 279 702

5 920 946

5 851 646

6 320 680

4 075 360

3 930 653

4 233 193

0

0

0
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Vreemde
middelen
Totaal Passief

1 845 586

1 920 994

2 087 487

5 920 946

5 851 646

6 320 680

Æ Het vaste activa stijgt duidelijk:
•
•
•
•

+ 472 443,81 EUR

stijging van de vaste activa door nieuwe investeringen welke de afschrijvingen
ruimschoots compenseren
daling van het vlottend actief wegens subsidie en de vermindering van de
liquide middelen wordt praktisch volledig gecompenseerd door de stijging van
de openstaande vorderingen op ten hoogste 1 jaar
de financiële schulden stijgen hoofdzakelijk
ruime stijging eigen vermogen OCMW door toename van het overschot van
de gemeentelijke bijdrage

1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de werking
Geldbeleggingen
Liquide middelen

2007
2008
1 807 591 2 281 711
500 000
500 000
704 515
685 984

mutaties
474 120
0
- 18 531

1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)

In de gemeenteboekhouding (art. 831/435-01)
2006 :
2007 :
2008 :

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening

1 625 501 EUR
1 900 000 EUR
2 035 000 EUR

In de OCMW-boekhouding
MUTATIES GEM.BIJDRAGE
Onttrekking/toevoeging
gem.
bijdrage
Ontvangen gem. bijdrage
andere
Toename
reserve
gemeentelijke bijdrage

2006
- 1 538 968

2007
- 1 853 222

2008
- 1 560 880

+ 1 625 504
+ 3 000
89 533

+ 1 900 000
+ 5 500
52 278

+ 2 035 000
0
474 120

De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 om een dotatie aan het OCMW voor 2008
over te maken ten bedrage van 1 957 000 EUR. Dit bedrag werd op 21/10/2008
gewijzigd n.a.v. een 1e actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012, waarbij de
bijdrage in de werkingskosten werd bijgesteld tot 2 035 000 EUR. Deze aanpassing
was noodzakelijk om de drievoudige loonindexaties, die uitzonderlijk werden
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doorgevoerd in 2008, te kunnen financieren. De enveloppefinanciering werd op deze
manier gewijzigd. Voor 2009 werd een stijgingspercentage van 3,5% toegepast. De
volgende jaren van de legislatuur werd een indexatie van 3% toegepast.
1.2. De resultatenrekening
Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten ontstaan
tijdens het boekjaar.
Overzicht exploitatieresultaat 2006-2007-2008
RESULTATENREKENING
- GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat

2006

2007

2008

4 757 416
- 6 485 161
- 1 727 745

4 785 009
- 6 810 115
- 2 025 106

5 412 535
- 7 130 973
- 1 718 437

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat v/d gewone activiteit

77 684
- 27 070
1 677 131

78 001
- 44 621
- 1 991 726

88 977
- 60 267
1 689 728

Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar

0
0
- 1 677 131

0
0
- 1 991 726

10 250
0
- 1 679 478

Het resultaat van de werking van het OCMW (- 1 718 437 EUR) ligt 15% lager dan in
2007 en situeert zich op dezelfde hoogte als in 2006. Deze daling van het verlies komt
door een aanzienlijke stijging van de opbrengsten (+ 13%). De stijging van de
opbrengsten is procentueel gezien hoger van de stijging van de kosten. De grootste
uitgavenpost personeel stijgt met 5%, identiek als het geraamde bedrag in het budget
2008.
Redenen beter resultaat 2008 tegenover 2007 (+ 312 248 EUR)
•

•
•
•
•

De werkingsopbrengsten stegen met 627 526 EUR en dit door de twee
prijsaanpassingen van ligdagen, de hogere tegemoetkoming van het RIZIV in de
forfaits en de éénmalige achterstallige subsidie voor het bovennormpersoneel en
eindeloopbaan. De achterstallige subsidie was éénmalig voor de periode 20042007 en niet voorzien. Hierdoor is het resultaat in de instelling beduidend beter
dan geraamd.
De daling in de subsidies voor de sociale uitgaven evolueert recht evenredig met
de daling in de uitgaven (vreemdelingen, leefloon).
De beheersing van alle kosten voor verbruikte goederen en verstrekte diensten,
leidt ertoe dat deze uitgavenposten binnen de budgettaire perken blijven.
De beheersing van de loonmassa blijkt uit de beperkte stijging van de post
‘personeel’ met 4,63%.
De uitbating van het Café Paris is een financieel succes (+ 40 728 EUR).

Resultaatverwerking
2007
resultaat van het boekjaar
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2008

- 1 991 726 - 1 679 478
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A. te verwerken negatief resultaat
negatief resultaat van het boekjaar
gecumuleerd overschot van vorig boekjaar
gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar

- 2 196 721
- 1 991 726
76 185
- 281 180

- 2 022 977
- 1 679 478
59 705
- 403 204

B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage

1 886 068

1 625 147

1 886 068

1 625 147

C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage

32 846

64 267

32 846

64 268

D. Over te dragen resultaat
1.Over te dragen bonus

343 499
- 59 705

462 097
- 49 550

2. Over te dragen negatief resultaat

403 204

511 647

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de onttrekking
aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort, gerealiseerd door
het OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage ingeschreven in de begroting
van de gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage
wordt berekend via de schema’s van de financiële stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
De uitgebreide cashflow wordt gevormd door het resultaat van het boekjaar
verminderd met de afschrijvingen en vermeerderd met de kapitaalsubsidies.
In vergelijking met vorige dienstjaren is er een duidelijke daling omwille van de
toename van de ontvangstenzijde :
2005
1.416.979

2006
1.446.084

2007
1.723.464

2008
1.386.939

Æ In het schema van de financiële stromen wordt de vergelijking gemaakt tussen twee
componenten
. de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
. de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten bedraagt 474 120 EUR, daar waar in het
budget 2009 een overschot “uit voorgaand dienstjaar” geraamd werd op 81 202 om
het exploitatiebudget 2009 in evenwicht te houden.
Het gemeentebestuur en het OCMW kunnen overeenkomen dat het OCMW het
overschot aan gemeentelijke bijdrage ofwel teruggeeft aan het gemeentebestuur ofwel
reserveert voor toekomstige bestedingen. De overeenkomst tussen de gemeente en
het OCMW bestaat er voor 2008 in dat het bedoelde overschot van 474 120 EUR
teruggestort wordt op de rekening van het gemeentebestuur. Deze ontvangsten
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worden in de gemeenteboekhouding ingeboekt onder het art.nr. 831/106-01 09/08
(creditnota’s en ristorno’s gewone dienst van vorige dienstjaren).
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans, zoals
een gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de overlopende
rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
(vb. onroerende goederen belast met hypothecaire inschrijvingen) en het verslag ter
verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten, alsook een lijst met de interne
kredietaanpassingen.
Proj. 8/2006

Verfraaiing instelling Wackerbout 2006

56 864,55

Proj. 3/2007
Proj. 11/2007

Meubilair zithoeken rusthuis 2007
Aanpassing accommodatie vouwdeuren
toiletten rusthuis 2007
Afvoerleidingen bedpanreinigers 2007
Kamerdiepvries + koelkasten 2007
Bouw Sociaal Huis: gedeelte ruwbouw +
ereloon
Containerpark
Verwerving perceel serviceflats
TOTAAL

15 948,04
24 670,44

Proj. 16/2007
Proj. 23/2007
Proj. 1/2008
Proj. 2/2008
Proj. 7/2008

9 038,62
12 504,91
685 606,13
19 998,88
1,00
824 632,57

3. Jaarverslag 2008 (deel III)
Bestaande uit:
1. Algemeen gedeelte : identificatie en organisatie van het OCMW Bredene
2. Beschrijvend gedeelte : werking van het OCMW tijdens het bedoelde
dienstjaar – vergelijk beoogde en gerealiseerde doelstellingen
3. Financieel gedeelte : vergelijking balansen en resultatenrekeningen – evolutie
van de gemeentelijke bijdrage

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2008 van het OCMW.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Eddy Gryson
voorzitter
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