VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 27-7-2009

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/06/2009

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Afwezig

Dany Hollevoet, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 22/06/2009 worden goedgekeurd.
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Punt 2: Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Vredestraat. Vaststellen
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de
werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering + wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Afwezig

Dany Hollevoet, raadslid

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
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen

•
•

•

ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de riolerings- en bestratingswerken Vredestraat, leiding van de werken +
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering (OWvr01)

Feiten, context
•
en argumentatie

In het budget 2009 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven voor het
financieren van de opdracht van diensten voor het maken van een studie van
de riolerings- en bestratingswerken in de Vredestraat
Het wegdek en de riolering van de Vredestraat, gedeelte tussen NoordEdestraat en Oudekreekweg met inbegrip van het kruispunt VredestraatNoord-Edestraat bevinden zich in een zeer slechte staat. Met het
vernieuwen van de bovenbouw en de rioleringen werd bewust gewacht tot
de realisatie van de verkaveling Oudekreekweg-Vredestraat.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden van de
opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken +

Verwijzingsdocumenten

•

•
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•

Financiële
gevolgen

veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering betreffende de riolerings- en
bestratingswerken in de Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en
Oudekreekweg met inbegrip van het kruispunt Vredestraat-Noord-Edestraat
(bestek OWvr01), alsook de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure)
Het ereloonpercentage dient door de ontwerper berekend overeenkomstig
de “voorwaarden betreffende opdrachten van raadgevend ingenieurs” van de
Belgische Confederatie van burgerlijke en landbouwkundige ingenieurs
(KVIV-FABI), die geldig zijn vanaf 1 januari van het jaar van de goedkeuring
van de overeenkomst

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

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

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp van de riolerings- en bestratingswerken in de
Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en Oudekreekweg met inbegrip
van het kruispunt Vredestraat-Noord-Edestraat, alsook leiding van de werken,
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering (bestek OWvr01). Het bestek
maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van voornoemde opdracht van
diensten, meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure.

Punt 3: technische dienst - Openbare werken. Herinrichten van de doortocht N9 - Prinses
Elisabethlaan.
Goedkeuring van de voorwaarden van het addendum aan de
samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest - Gemeente Bredene.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

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. 19/05/2008 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen en de kostprijsraming gemeentelijk aandeel
(991.776,15 EUR – incl. btw – ereloon exclusief, onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier AWV) van de weg- en rioleringswerken
herinrichting Prinses Elisabethlaan (N9).
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/11/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest –
Gemeente Bredene voor de herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan (N9).
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/11/2008
houdende het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest
– Bredene voor de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan
(N9).
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/12/2008
houdende akkoord met het voorstel van de Vlaamse overheid, Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge om de opdracht van werken voor de herinrichting van de Prinses
Elisabethlaan (N9) toe te wijzen aan Verhelst Aannemingen nv, Vaartstraat
1, 8460 Oudenburg, voor de totale prijs van 2.630.527,97 EUR - inclusief
btw (aandeel gemeentebestuur Bredene = 847.121,59 EUR - incl. btw)
ontwerp addendum samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest –
Gemeente Bredene d.d. 02/06/2009

•

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 24/11/2008
een samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – Gemeente Bredene
afgesloten voor de werken tot herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan (N9).
Van het Vlaams Gewest ontving ons bestuur een ontwerp van addendum
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over de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – Gemeente Bredene
d.d. 02/06/2009 voor de herinrichting van de doortocht Bredene Prinses
Elisabethlaan (N9) tussen km-paal. 115,200 en km-paal. 116,100
• Inhoud addendum
“ Artikel 2 -Studie
De gemeente Bredene heeft overeenkomstig de overheidsopdrachtwetgeving één
gemeenschappelijk ontwerper aangesteld die tijdens de onderhavige overeenkomst
instaat voor het opstellen van het ontwerp en de opvolging van de werken. Er werd
hiervoor een algemene offerteaanvraag uitgeschreven. De opdracht werd gegund aan
het studiebureau nv Grontmij Verschave (notulen van het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 09/12/2002).
Het Vlaamse Gewest gaat akkoord met deze gunning van de opdracht inzake
opstellen van ontwerp en opvolging van de werken, voor haar deel van de werken en
voorziet de nodige middelen.
De gemeente Bredene prefinanciert de kosten van de studie en vordert de kosten ten
laste van het Vlaamse Gewest terug op basis van de koepelmodule 32002/3/A met
module 3, de samenwerkingsovereenkomst van 02/06/2009 en dit addendum.
De kosten ingevolge de aanstelling van die ontwerper worden evenredig verdeeld
tussen de partijen op basis van de eindafrekening van de opdracht. Tussentijds kan
de gemeente de kosten terugvorderen op basis van een voorlopige verdeelsleutel. De
definitieve verdeelsleutel kan pas vastgesteld worden bij het einde der werken.
Artikel 3 - Coördinator-ontwerp
De gemeente Bredene heeft overeenkomstig de overheidsopdrachtwetgeving één
gemeenschappelijk veiligheidscoördinator ontwerp aangesteld. Er werd hiervoor een
algemene offerteaanvraag uitgeschreven. De opdracht werd gegund aan het
studiebureau nv Grontmij Verschave (notulen van het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 09/12/2002)
Het Vlaamse Gewest gaat akkoord met deze gunning van de opdracht inzake
veiligheidscoördinatie ontwerp, voor haar deel van de werken en voorziet de nodige
middelen.
In tegenstelling tot artikel 12§1 van de oorspronkelijke overeenkomst zal de gemeente
Bredene deze kosten prefinancieren en zal zij de kosten ten laste van het Vlaamse
Gewest terugvorderen op basis van de koepelmodule 32002/3/A met module 3, de
samenwerkingsovereenkomst van 02/03/2009 en dit addendum.
Artikel 7 - Coördinator – verwezenlijking
De Vlaamse Overheid heeft overeenkomstig de overheidsopdrachten één
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator verwezenlijking aangesteld, nl. de nv
Probam, Ninovesteenweg 190, 9320 Erembodegem.
De gemeente Bredene stemt in met de aanstelling van deze veiligheidscoördinator
verwezenlijking en voorziet de nodige financiële middelen voor de kosten van hun
aandeel.
§3 van artikel 7 van de oorspronkelijke overeenkomst vervalt met dit addendum.”
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van het
addendum samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest – Gemeente Bredene
d.d. 02/06/2009 voor de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan –
N9 (tussen km-paal. 115,200 en km-paal 116,100). Het ontwerp van deze
samenwerkingsovereenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 4: personeelsdienst - Ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO
en toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d. 19/12/1974
en latere wijzigingen

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Koninklijk Besluit d.d. 25/05/1972 tot oprichting van een Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de Provinciale en
Plaatselijke Overheidsdiensten, en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 10/11/1972 betreffende het reglement en het
programma van de Gemeenschappelijke sociale dienst, en latere wijzigingen
het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale
overheden, afgesloten d.d. 19/11/2008
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•

•
•

Voorgeschiedenis

schrijven d.d. 19/02/2009 van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
personeel lokale besturen in Vlaanderen met vraag tot uittreding uit de
GSD bij de RSZPPO en tot toetreding tot de vzw GDS Lokale Besturen in
Vlaanderen
statuten van de VZW Gemeenschappelijke Sociale Dienst personeel lokale
besturen in Vlaanderen (vastgesteld op 26/01/2009)
protocol d.d. 10/07/2009, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst
Lokale Besturen in Vlaanderen (akkoord ACV-Openbare Diensten, nietakkoord ACOD)

Fase
Actie
toetreding
tot
de gemeenteraad
Gemeenschappelijke Sociale
dienst met ingang van
01/07/1983
vaststelling van het reglement gemeenteraad
inzake toekenning van sociale
voordelen
aan
de
categorieën
van
personeelsleden die niet
kunnen genieten van de
sociale voordelen toegekend
door de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst

Datum
27/06/1983

14/05/1984

Feiten, context De huidige federale Gemeenschappelijke Sociale Dienst
en argumentatie Ieder bestuur heeft sinds 1972 de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de
gemeenschappelijke sociale dienst (GSD). De GSD werd in het leven geroepen
om personeelsleden van besturen te laten genieten van specifieke sociale
voordelen. Deze sociale voordelen staan los van de sociale voordelen voorzien
in het Besluit Rechtspositieregeling.
De GSD voorziet in "automatische" en "niet-automatische" tussenkomsten.
Onder "automatische" tussenkomsten wordt verstaan: tussenkomsten die na
een eenvoudig administratief onderzoek automatisch worden toegekend naar
aanleiding van bepaalde familiale en professionele gebeurtenissen: geboorte,
adoptie, huwelijk, wettelijk samenwonen, pensionering, vakantie.
"Niet-automatische" tussenkomsten worden enkel toegekend wanneer een
begunstigde zich in een moeilijke situatie bevindt. Deze vorm van hulpverlening
neemt verschillende vormen aan:
• financiële tussenkomsten in medische en farmaceutische kosten,
hospitalisatiekosten, enz.. De GSD komt slechts in laatste instantie tussen,
d.w.z. na tussenkomst van de mutualiteit, de verzekering, andere sociale
diensten, enz..;
• begeleiding en opvolging in bepaalde situaties, wanneer de begunstigde dit
wenst;
• inlichtingen over sociale wetgeving.
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Deze tussenkomsten worden gefinancierd door bijdragen van de aangesloten
besturen. Ieder aangesloten bestuur betaalt een bijdrage van 0,15% op de
brutoloonmassa.
Niet alleen komen in principe alle tewerkgestelde personeelsleden (*) van
de aangesloten besturen in aanmerking, maar ook:
1. de personen fiscaal ten laste van het personeelslid en die met het
personeelslid onder hetzelfde dak wonen;
2. de gepensioneerde personeelsleden;
3. de statutairen die zich bevinden in disponibiliteit;
4. de arbeidsongeschikte contractuele personeelsleden gedurende de eerste 12
maanden van hun ziekte;
5. de weduwen(aars) met recht op overlevingspensioen (hun eventueel
bijkomend inkomen mag een bepaald bedrag niet overschrijden);
6. de wezen uit een begunstigd gezin (zolang er kinderbijslag wordt betaald).
(*) Volgende personeelsleden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking:
personeelsleden in voltijdse loopbaanonderbreking; de contractuele
personeelsleden met een invaliditeitsuitkering (dus meer dan een jaar ziek);
personeelsleden die minder dan 100 dagen/jaar en/of minder dan 9u/week
aangeworven zijn.
Toetreding tot de regionale Gemeenschappelijke Sociale Dienst
Via het schrijven d.d. 19/02/2009 van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
personeel lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V) wordt ons bestuur verzocht
om vanaf 01/01/2010 van de federale GSD-RSZPPO over te stappen naar
de regionale GSD-V.
Besturen die overstappen van de GSD-RSZPPO naar de GSD-V moeten vóór
30/09/2009 hun beslissing aan de RSZPPO melden.
In de brief wordt verduidelijkt dat de oprichting van GSD-V een initiatief is van
VVSG en de 3 representatieve vakorganisaties (ACV-Openbare Diensten,
ACOD en VSOA).
De beweegreden om het bestaande dienstverleningspakket niet langer op
federaal, maar op Vlaams niveau te organiseren is van institutionele aard. De
initiatiefnemers argumenteren dat het ingevolge de regionalisering van de
rechtspositieregeling en van de materie ‘zorg aan personen’ logisch is dat ook
de GSD zich situeert op het Vlaams niveau.
Zowel de dienstverlening zelf, als de financiering (werkgeversbijdrage van
0,15% op het salaris van de personeelsleden) zouden onder dezelfde
voorwaarden gebeuren, met de bedoeling om het bestaande
dienstverleningspakket de volgende jaren verder uit te breiden. Zo wordt in het
schrijven vermeld dat een aantal lokale besturen in Vlaanderen het
toepassingsgebied wenst uit te breiden tot de uitvoerende lokale mandatarissen.
Tot nu toe hebben bijna 400 lokale besturen zich aangesloten bij de GSD-V (ter
vergelijking: ± 500 Vlaamse lokale besturen waren aangesloten bij de federale
GSD). In september krijgen de aangesloten besturen meer informatie over de
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concrete aanpak van de GSD-V.
Opmerking:
Het voorstel tot toetreding tot de GSD-V werd tijdens de vergadering van het
bijzonder onderhandelingscomité op 10/07/2009 enkel goedgekeurd door ACVOpenbare diensten.
In een schrijven d.d. 12/03/2009 meldt de ACOD dat de afspraak om een
Vlaamse Sociale Dienst op te richten - als onderdeel van het sectoraal akkoord
2008-2013 - verworpen is door de ACOD. De ACOD meent dat de huidige
GSD meer dan voldoening schenkt en onderlijnt dat de solidariteit tussen de
verschillende gemeenschappen en het hieraan gekoppelde financieringssysteem
fundamenteel zijn voor een goede werking van de dienst. ACOD vreest
eveneens voor de continuïteit van de dienstverlening bij een aansluiting bij de
GSD-V.
Advies

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Met betrekking tot het voorstel inzake de toetreding tot de vzw
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen met
ingang van 01/01/2010 werd in het Bijzonder Onderhandelingscomité
op 10/07/2009 volgend protocol afgesloten:
• een protocol van akkoord met ACV-Openbare Diensten;
• een protocol van niet-akkoord met ACOD.

Het gemeentebestuur van Bredene neemt op 31/12/2009 ontslag uit de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst bij de RSZPPO opgericht bij Koninklijk
Besluit van 25/05/1972.
Artikel 2
Dit ontslag wordt uiterlijk op 30/09/2009 per aangetekend schrijven betekend
aan de voorzitter van de RSZPPO en ook per gewoon schrijven aan de
voorzitter van de GSD-V, met toevoeging van een exemplaar van dit
raadsbesluit.
Artikel 3
Het gemeentebestuur van Bredene treedt met ingang van 01/01/2010 toe tot de
vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen”
opgericht ten behoeve van de lokale besturen, conform het sectoraal akkoord
2008-2013 van 19/11/2008.
Artikel 4
De vrijwillige toetreding waarover heden wordt beslist, houdt voor het
aangesloten bestuur de verplichting in te zullen voldoen aan de voorwaarden die
aan de aangesloten besturen worden opgelegd, en die zijn opgenomen in artikel
7 van de statuten van de GSD-V, en dit vanaf 01/01/2010 tot wanneer een
eventueel ontslag zou ingaan.
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Punt 5: personeelsdienst - Personeel. Her vaststelling van de rechtspositieregeling.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende vaststellen van de
rechtspositieregeling met ingang van 01/01/2009
aangetekend schrijven d.d. 05/06/2009 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur met de vraag om in een eerstvolgende gemeenteraadsbeslissing
navolging te geven aan een aantal opmerkingen betreffende de
rechtspositieregeling voor het personeel van Bredene
besluit van de Vlaamse Regering van 09/01/2009 tot wijziging van het
Vlaamse personeelsstatuut van 13/01/2006 (aanpassing van de
grensbedragen haard- en standplaatstoelage per 01/01/2009)
programmawet d.d. 22/12/2008 en meer bepaald artikels 133 tot en met
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•
•
•
•

Voorgeschiedenis

135 betreffende het vaderschapsverlof (wijziging opnametermijn zoals
voorzien in de Arbeidsovereenkomstenwet van 03/07/1978)
Koninklijk Besluit d.d. 27/03/2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
29/10/1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader
van de onderbreking van de beroepsloopbaan
voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling opgemaakt
door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in
vergadering van 18/06/2009
overzicht met een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen van de rechtspositieregeling
protocol van niet-akkoord d.d. 10/07/2009, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot hervaststelling van de
rechtspositieregeling

Fase
vaststelling
van
rechtspositieregeling
ingang van 01/01/2009

Actie
de gemeenteraad
met

Datum
23/03/2009

Feiten, context Procedure her vaststelling rechtspositieregeling
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling
van het personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt op basis
van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet).
De vaststelling van de rechtspositieregeling dient voorafgaand aan de
gemeenteraad voorgelegd te worden aan de vakorganisaties.
Opmerking inzake voorafgaand advies OCMW-raad:
Indien het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling geen weerslag
heeft op de budgetten en het beheer van het OCMW is het voorafgaand advies
van de OCMW-raad niet vereist (artikel 270 van het Gemeentedecreet).
Her vaststelling rechtspositieregeling
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal bepalingen van de
rechtspositieregeling te wijzigen naar aanleiding van:
• de vraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via het
schrijven d.d. 05/06/2009 (en bijkomende/verwante rechtzettingen);
• recent gewijzigde wetgeving m.b.t. de volgende onderwerpen:
o de
grensbedragen voor de toekenning van de haard- en
standplaatstoelage (*);
o de termijn voor opname van het omstandigheidsverlof voor
contractuele personeelsleden n.a.v. een bevalling: aan de raad wordt
voorgesteld om de versoepeling van de opnamevoorwaarden tevens
voor de statutaire personeelsleden te voorzien;
o de uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking (tot het kind 12 jaar wordt).
(*) Volgens artikel 148 van de Nieuwe Gemeentewet (zoals laatst gewijzigd bij
het decreet van 08/05/2002) ontvangt het gemeentepersoneel een haard-
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en standplaatstoelage onder dezelfde voorwaarden als het personeel van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit artikel van de nieuwe
Gemeentewet blijft van toepassing na de algehele inwerkingtreding van het
Gemeentedecreet.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 09/01/2009 tot wijziging van het
Vlaamse personeelsstatuut van 13/01/2006 stelt met ingang van 01/01/2009
hogere grensbedragen vast voor de toekenning van de haard- en
standplaatstoelage. Bijgevolg zijn deze hogere bedragen ook van toepassing
voor het gemeentepersoneel.
Voor een artikelsgewijze verduidelijking van de reden van de wijzigingen
verwijzen wij naar het overzicht in bijlage.
Het ontwerp van de rechtspositieregeling is voorgelegd aan de
vakorganisaties, die een protocol van niet-akkoord afgesloten hebben. De
vakorganisaties gaan niet akkoord met de door het Agentschap Binnenlands
Bestuur gevraagde rechtzettingen die volgen uit de - reeds door de
gemeenteraad in zitting van 23/03/2009 - geschrapte keuzemogelijkheid tussen
compensatie van zaterdagprestaties via verlof of via een financiële vergoeding.
Advies

•
•

Het voorontwerp van rechtspositieregeling is gunstig geadviseerd door het
managementteam d.d. 18/06/2009.
Met betrekking tot het voorstel inzake het hervaststellen van de
rechtspositieregeling werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité
op 10/07/2009 een protocol van niet-akkoord afgesloten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De volgende artikels van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23/03/2009, worden her
vastgesteld door als volgt de doorhaalde tekst te schrappen en/of de vet- en
cursiefgedrukte tekst toe te voegen:
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten]
Art. 109. In afwijking van artikel 106, eerste lid, en artikel 107, §2, wordt aan
het personeelslid met beroepservaring bij een andere overheid ook
schaalanciënniteit toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie
waarin het personeelslid wordt aangesteld.
(…)
[Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. Hoofdstuk II. De
verplichte toelagen. Afdeling I. De haard- en standplaatstoelage]
Art.188. (…)
§2. Het gehuwde personeelslid, het personeelslid dat samenleeft, of het
alleenstaande personeelslid van wie één of meer kinderen die recht geven op
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kinderbijslag deel uitmaken van het gezin, heeft recht op een haardtoelage van:
719,89 EUR (100%) wanneer het salaris 16.099,84 16.421,84 EUR
(100%) niet overschrijdt;
- 359,95 EUR (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.099,84
16.421,84 EUR (100%), maar niet meer bedraagt dan 18.329,27
18.695,86 EUR (100%).
§3. Het personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een
standplaatstoelage van:
- 359,95 EUR (100%) op voorwaarde dat het salaris niet hoger is dan
16.099,84 16.421,84 EUR (100%);
- 179,98 EUR (100%) wanneer het salaris hoger is dan 16.099,84
16.421,84 EUR (100%), maar niet meer bedraagt dan 18.329,27
18.695,86 EUR (100%).
(…)
Art. 189. De bezoldiging van het personeelslid wiens salaris hoger is dan
16.099,84 16.421,84 EUR (100%), respectievelijk 18.329,27 18.695,86 EUR
(100%) mag niet kleiner zijn dan in het geval het salaris gelijk zou zijn aan dat
bedrag. In voorkomend geval wordt een gedeeltelijke haard- of
standplaatstoelage toegekend.
(…)
[Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. Hoofdstuk III. De
onregelmatige prestaties. Afdeling I. Nachtprestaties en prestaties op
zaterdagen, zondagen en feestdagen]
Art. 206. (…)
§2. De bepalingen van deze afdeling met betrekking tot de inhaalrust of de
toeslag voor de zaterdagprestaties zijn niet van toepassing op de contractuele
personeelsleden van de seizoensbedieningen met een contract voor bepaalde
duur van minder dan 4 maanden en het contractueel personeel van de
gemeentelijke kunstacademie.
Art. 207. Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het
personeelslid:
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: één kwartier extra inhaalrust.
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag: één uur
extra inhaalrust.
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag: één kwartier
inhaalrust.
De personeelsleden maken voor de zaterdagprestaties eenmalig per dienstjaar
de keuze tussen de compensatie via de inhaalrust of de compensatie via de
toeslag.
Onvolledige uren worden pro rata gecompenseerd voor zover de gepresteerde
uurgedeelten minstens één kwartier bedragen.
Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel
verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen
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van een hogere functie of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering.
Art. 208. De extra inhaalrust bij nachtprestaties is cumuleerbaar met de extra
inhaalrust of de toeslag voor prestaties op zaterdagen, en met de extra
inhaalrust voor prestaties op zondagen en feestdagen.
(…)
[Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. Hoofdstuk III. De
onregelmatige prestaties. Afdeling II. De overuren]
Art. 209. Deze afdeling is niet van toepassing op:
1° de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; .
2° de personeelsleden van niveau A, met uitzondering van artikel 210, §2 en
artikel 211, eerste en tweede lid.
Art. 210. (…)
§5. De extra inhaalrust, vastgesteld met toepassing van §3 is cumuleerbaar met
de extra inhaalrust bij nachtprestaties en met de extra inhaalrust of toeslag voor
prestaties op zaterdagen, en met de extra inhaalrust voor prestaties op
zondagen en feestdagen.
(…)
[Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. Hoofdstuk IV. De
andere toelagen. Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten]
Art. 223. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig
gebruikmaakt, heeft op 01/01/2007 01/01/2009 recht op een vergoeding van
0,3093 EUR per kilometer (01/07/2008 - 30/06/2009). De kilometervergoeding
dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig,
met uitzondering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan:
een auto, motorfiets of bromfiets.
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen]
Art. 242. Een personeelslid, dat zonder toestemming of zonder geldige reden
afwezig is, bevindt zich in een toestand van non-activiteit.
Een personeelslid, dat afwezig is ten gevolge van de toepassing van een schorsing
als tuchtstraf, of ten gevolge van een preventieve schorsing zoals bedoeld in
artikel 131 tot en met 136 van het gemeentedecreet, bevindt zich in geval van
schorsing of preventieve schorsing zonder inhouding van salaris in een toestand
van dienstactiviteit en bevindt zich in geval van schorsing of preventieve
schorsing met inhouding van salaris in een toestand van non-activiteit.
(…)
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk III. De feestdagen]
Art. 248. (…)
§2. Als een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag die volgens de
dienstregeling van het voltijds werkend personeelslid een inactiviteitsdag is, dan
wordt deze dag toegevoegd opgenomen onder dezelfde modaliteiten zoals
aan het jaarlijks vakantieverlof.
(…)
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[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk V. Het ziekteverlof]
Art. 260. (…)
§2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van
deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als ziekteverlof. De
afwezigheid wordt dan pro rata aangerekend op het aantal nog beschikbare
ziektekredietdagen.
Het personeelslid dat het totale aantal ziektekredietdagen heeft opgebruikt
wordt voor de deeltijdse afwezigheid in disponibiliteit gesteld volgens de
bepalingen onder hoofdstuk VI De disponibiliteit.
In afwijking op artikel 266, §1, ontvangt het personeelslid:
- het salaris verschuldigd voor de effectieve actieve deeltijdse prestaties;
- een wachtgeld, gelijk aan 60% van het laatste activiteitssalaris en de fictieve
ontwikkeling daarvan, berekend voor de deeltijdse afwezigheid volgens de
regels die van toepassing zouden zijn geweest als het personeelslid geen
gebruik zou maken van het stelsel van deeltijdse prestaties wegens ziekte.
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk IX. Het omstandigheidsverlof]
Art. 271. (…)
Het tijdstip van de opname van het omstandigheidsverlof kan vrij gekozen
worden. Er moet wel een verband bestaan tussen het moment van de opname
en de gebeurtenis. Het omstandigheidsverlof n.a.v. een bevalling zoals
vermeld onder 2° kan binnen een periode van 4 maanden na de bevalling
opgenomen worden.
(…)
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk XI. Loopbaanonderbreking.
Afdeling III. Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de
beroepsloopbaan]
Art. 291. §1. Het personeelslid heeft met ingang van 01/04/2009 recht op
dit ouderschapsverlof:
- naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind zes twaalf jaar
wordt;
- in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode van vier
jaar die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn
gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de
gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het
kind acht twaalf jaar wordt.
Wanneer het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten
minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in
de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, wordt het recht op
ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind acht jaar wordt.
§2. Aan de voorwaarde van de zesde of de achtste twaalfde verjaardag moet
zijn voldaan uiterlijk gedurende de periode van het ouderschapsverlof.
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De zesde of de achtste twaalfde verjaardag kan bovendien worden
overschreden wanneer het verlof op verzoek van de werkgever wordt
uitgesteld en voor zover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd in
overeenstemming met de hierna in artikel 294 aangegeven wijze.
Artikel 2
In de Bijlage II. Uitgewerkte salarisschalen van de rechtspositieregeling van het
personeel, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23/03/2009,
worden de vermelde verhogingen bij de schaal D5 met de onderstaande vet- en
cursiefgedrukte bepalingen aangevuld:
salaris-schalen (…)

D4

D5

Minimum
Maximum
Verhoging

16.900
21.950
1x1x350
1x2x350
1x2x300
10x2x350
1x2x550

17.000
23.800
1x1x300
2x2x500
1x2x300
1x2x800
1x2x500
4x2x400
1x2x500
3x2x600

Artikel 3
De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld in het document in bijlage, bestaande uit 341 artikels en 5 bijlagen
(totaal van 117 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld.
Dit document maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 6: personeelsdienst - Personeel. Her vaststelling van de personeelsformatie.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 75 (vaststellen organogram) en
personeelsformatie) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 87, §4 (voorontwerp), artikel 96 (leden managementteam) en 253
(toezendingsplichtige besluiten) van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/01/2009 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d. 19/12/1974
en latere wijzigingen

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•
•

artikel

103

(vaststellen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008, houdende her vaststelling
van personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008, houdende vaststelling van
de gemeentebegroting (financiële nota van het budget) voor het dienstjaar
2009
bijlage 1: ontwerp organogram
overzicht (ter informatie van de raadsleden) van de contractuele
betrekkingen die op basis van artikel 103 van het Gemeentedecreet niet
langer opgenomen worden in de personeelsformatie (met vermelding
wijzigingen en volledige opsomming)
overzicht van de financiële ontwikkeling (budget 2009 tot en met prognose
2012) met een raming van de meerkosten van het huidige voorstel tot her
vaststelling van de personeelsformatie t.o.v. het oorspronkelijke budget
gunstig advies van het managementteam over het voorontwerp van de
personeelsformatie en het organogram d.d. 18/06/2009
protocol van akkoord d.d. 10/07/2009, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot her vaststelling van de
personeelsformatie

Feiten, context Procedure hervaststelling formatie
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van het organogram en de
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personeelsformatie (artikels 75 en 103 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt
op basis van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg
met het managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet).
De hervaststelling van de personeelsformatie dient voorafgaand aan de
gemeenteraad voorgelegd te worden aan de vakorganisaties.
De financiële haalbaarheid moet aangetoond worden d.m.v. de financiële nota
van het meerjarenplan. Zoniet, wordt de beslissing door de
provinciegouverneur geschorst (artikel 117 van het Gemeentedecreet).
Opmerking inzake inhoud personeelsformatie (Gemeentedecreet en BVR RPR)
De toe te passen bepalingen voor het vaststellen van de personeelsformatie zijn
artikels 103 en 104 van het Gemeentedecreet en titel II van het Besluit van de
Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel (BVR RPR).
Op basis van de huidige regelgeving moeten - naast de statutaire betrekkingen slechts bepaalde contractuele betrekkingen opgenomen worden in de
formatie.
De contractuele betrekkingen die voorzien zijn in uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden worden niet
opgenomen in de personeelsformatie. Dat staat uitdrukkelijk in artikel 103 van
het Gemeentedecreet.
In de personeelsformatie moeten de volgende betrekkingen wel opgenomen
worden:
• statutaire betrekkingen (met inbegrip van de decretale graden);
• in voorkomend geval, de contractuele betrekkingen om (104, §2, 3° tot
en met 6° Gemeentedecreet):
• aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen;
• te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door
een andere overheid gesubsidieerd worden;
• te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die
hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere
marktdeelnemers;
• te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise
vereisen.
De hier genoemde contractuele betrekkingen behelzen zowel
bestendige betrekkingen als betrekkingen die ingesteld worden voor
projecten.
• de betrekkingen die bestemd zijn voor het intern verzelfstandigd
agentschap; de districten; het kabinets- en fractiepersoneel;
• bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp
zijn van een andere rangindeling binnen de personeelsformatie.
Volgende elementen mogen niet opgenomen te worden in de
personeelsformatie:
• tewerkstellingsmaatregelen
(gesco-contingent,
projectgesco’s,
startbanen,
betrekkingen
in
het
kader
van
sociale
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•

•

inschakelingseconomie, …);
personeelsleden die in contractueel verband in dienst worden genomen
om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen,
voor in de tijd beperkte acties, of voor een buitengewone toename van
werk (bv. jobstudenten);
personeelsleden in contractueel verband die in dienst worden genomen
om personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts
deeltijds bekleden of die tijdens een zolange periode afwezig zijn dat
vervanging noodzakelijk is.

Her vaststelling personeelsformatie en organogram
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende zaken vast te stellen:
• de algemene personeelsformatie (zie bepalingen onder artikel 1 van dit
besluit) conform de huidige regelgeving, met de onderstaande wijzigingen in
het kader van het statutair gemeentepersoneel;
• het organogram (zie bijlage 1).
Wijzigingen personeelsformatie
1. Statutairen
1.1 Statutair personeelskader
(horizontale diensten, administratief personeel)
• personeelsdienst
Voorzien van 1 VE diensthoofd (A1a-A3a) (i.p.v. een administratief
beleidsmedewerker (C4-C5) die in de uitdovende formatie geplaatst wordt;
deze betrekking wordt in het organogram aangeduid voor lidmaatschap van
het managementteam).
(verticale diensten, technisch personeel)
• technische dienst (administratie en uitvoering)
Bijkomend toevoegen van 1 VE diensthoofd (A1a-A3a) - technische
dienst. De huidige benaming “diensthoofd - industrieel ingenieur” wordt
vervangen door “diensthoofd - technische dienst”. Het tijdelijk voorzien van
een tweede diensthoofd gebeurt met het oog op een tijdige opvolging van
het pensioen van het huidige diensthoofd (voorzien per 01/01/2012).
Tegelijkertijd wordt 1 VE diensthoofd (A1a-A3a) - technische dienst in de
uitdovende formatie geplaatst.
• technische dienst - uitvoering
o Toevoegen van de D5-schaal bij de functies van ploegbaas. Op heden
wordt bij het niveau van deze functies enkel D4 vermeld. Dit moet
ingevolge de voorziening via de rechtspositieregeling van de loopbaan
D4-D5 (in uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013) nog
aangepast worden.
o

Enerzijds het uitdovend plaatsen van 1 VE ploegbaas (D4-D5) en
anderzijds het voorzien van 1 VE technisch assistent (D1-D3). Deze
wijziging wordt voorzien met het oog op de mogelijke pensioendatum
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van de huidige ploegbaas voor het containerpark (per 01/10/2010) en de
herschikking van de bevoegdheden onder de andere ploegbazen na de
uitdiensttreding van de huidige titularis. Op het containerpark zelf wordt
na het pensioen van de huidige ploegbaas de invulling van een statutaire
functie van technisch assistent (niveau D1-D3) ter ondersteuning van de
ploegbazen voorzien.
o

Enerzijds het schrappen van de huidige betrekking van magazijnier in het
C1-C3 niveau en anderzijds het toevoegen van een betrekking technisch
assistent - magazijnier in het niveau D1-D3.

1.2 Statutaire formatie - UITDOVEND
(administratief personeel)
• personeelsdienst
Toevoegen van 1 VE administratief beleidsmedewerker (C4-C5), gekoppeld
aan nieuwe functie van diensthoofd (A1a-A3a).
• buitenschoolse opvang
Schrappen van 1 VE deskundige (B1-B3). Deze betrekking was gekoppeld aan
de ondertussen reeds ingevulde nieuwe functie van coördinator BKO (B4B5) door de voormalige statutair deskundige (B1-B3) (sedert 01/12/2008).
(technisch personeel)
• technische dienst (administratie en uitvoering)
o Toevoegen van 1 VE diensthoofd (A1a-A3a) - technische dienst hierdoor wordt de tweede betrekking van diensthoofd (A1a-A3a) technische dienst geschrapt bij het wegvallen van één van de titularissen
(voorzien via pensioen per 01/01/2012).
o

Toevoegen van 1 VE ploegbaas (D4-D5).

• schoonmaak
Schrappen van 1 VE technisch beambte (E1-E3) ingevolge het pensioen van
een statutair technisch beambte schoonmaak (sedert 01/06/2008). Met de
hervaststelling van de personeelsformatie door de gemeenteraad in zitting
van 20/12/2004 zijn alle statutaire functies van technisch beambte schoonmaak in de uitdovende formatie geplaatst en vervangen door
betrekkingen in gesubsidieerd contractueel verband. Op heden is er nog één
statutair technisch beambte - schoonmaak in dienst. Bijgevolg bestaat de
uitdovende formatie voor deze functie nog uit 1 VE.
Opmerking inzake wijzigingen niet-opgenomen (contractuele) betrekkingen
Ter informatie van de raadsleden wordt als bijlage bij het dossier eveneens een
overzicht gevoegd van de wijzigingen m.b.t. de contractuele betrekkingen die
niet langer opgenomen mogen worden in de personeelsformatie.
Financiële gevolgen
In het budget 2009 en de meerjarenplanning - zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2008 - werd reeds grotendeel rekening
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gehouden met de concrete invulling van de gewijzigde personeelsformatie
(zowel wat de nieuw samengestelde personeelsformatie, als wat de nietopgenomen contractuele betrekkingen betreft) zoals deze voorgelegd wordt
aan de gemeenteraad in de huidige zitting.
In het betrokken budget en meerjarenplanning werden enkel de volgende
meerkosten (*) nog niet opgenomen:
• het voorzien van een bijkomende statutaire functie van diensthoofd technische dienst (A1a-A3a) (in het kader van de vervanging van de
oppensioenstelling van het huidige diensthoofd technische dienst (A1a-A3a) bezetting geraamd vanaf 01/10/2009;
• 2 ploegbazen D5 i.p.v. D4 (statutair) - vanaf 01/01/2009 (opmerking: de
overige 2 ploegbazen komen pas per 01/02/2015 in aanmerking voor de D5schaal).
(*) Opmerking: De nieuwe wijziging van de formatie via het schrappen van de
betrekking van ploegbaas D4-D5 - containerpark en de vervanging door een
technisch assistent D1-D3 wordt ingevolge de onzekere pensioendatum van
de huidige titularis niet als een gedaalde loonkost verrekend.
In de raming (zie overzicht van de financiële ontwikkeling in bijlage) is bijgevolg
enkel een meeruitgave opgenomen voor de wijzigingen die nog niet
opgenomen waren in het budget en de meerjarenplanning.
Advies

•
•

Het voorontwerp van de personeelsformatie en het organogram is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 18/06/2009.
Met betrekking tot het voorontwerp van de personeelsformatie werd door
het Bijzonder Onderhandelingscomité op 10/07/2009 een protocol
van akkoord afgesloten.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de financiële ontwikkeling
(budget 2009 tot en met prognose 2012) waarin de financiële haalbaarheid van
de voorgestelde hervaststelling van de personeelsformatie (bijkomende
wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke budget 2009 en het meerjarenplan)
aangetoond wordt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De formatie van het statutair personeel wordt als volgt hervastgesteld (met
aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten en een onderscheid tussen het
administratief en het technisch personeel):
administratief personeel
aantal
1

Verslag gemeenteraadszitting 27-7-2009

functie
gemeentesecretaris

niveau
wettelijke graad

21

1
5
1
1
1
8
1
1
2
38,5
1
3,5

gemeenteontvanger
diensthoofd
communicatieambtenaar
cultuurbeleidscoördinator
coördinator buitenschoolse opvang
deskundige
sportfunctionaris
bibliothecaris
administratief beleidsmedewerker
administratief medewerker (*)
preventieadviseur
bibliotheekassistent

wettelijke graad
A1a-A3a
A1a-A3a
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5
C1-C3
C1-C3
C1-C3

(*) waarvan volgende tewerkstellingen voorzien zijn in het kader van de
sociale maribel:
• 0,5 voltijdse equivalent - dienst buitenschoolse opvang
• 1 voltijdse equivalent - cultuurdienst
• 1 voltijdse equivalent - dienst toerisme
technisch personeel
aantal
1
1
1
2
3
16
3
6,5

functie
diensthoofd - technische dienst
stedenbouwkundig ambtenaar
deskundige - ruimtelijke ordening
technisch medewerker
ploegbaas
technisch assistent
technisch assistent/redder
technisch beambte

niveau
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
C1-C3
D4-D5
D1-D3
D1-D3
E1-E3

Artikel 2
De uitdovende statutaire personeelsformatie, met - indien van toepassing - de
vermelding van de nieuwe statutaire betrekkingen die geblokkeerd blijven
zolang de overeenkomstige betrekkingen in de uitdovende formatie bezet zijn,
wordt als volgt hervastgesteld:
administratief personeel
aantal functie
1
7

niveau

administratief
C4-C5
beleidsmedewerker
personeelsdienst
administratief assistent D1-D3

(geblokkeerde functie in nieuwe
formatie)
(diensthoofd - personeelsdienst,
A1a-A3a)
(administratief medewerker)

technisch personeel
aantal functie

Verslag gemeenteraadszitting 27-7-2009

niveau

(geblokkeerde functie in nieuwe
formatie)

22

1
1
1

diensthoofd - technische A1a-A3a
dienst
ploegbaas
- D4-D5
containerpark
technisch beambte - E1-E3
schoonmaak

/
(technisch assistent - techn.
dienst uitvoering, D1-D3)
(techn. beambte - techn. dienst
uitvoering, E1-E3)

Artikel 3
De formatie van het contractueel personeel (contracten van onbepaalde duur)
blijft als volgt behouden, zoals vastgesteld in artikel 3 van de beslissing van de
gemeenteraad d.d. 19/05/2008 (met aantallen uitgedrukt in voltijdse
equivalenten, enkel technisch personeel):
technisch personeel
aantal
6,53

functie
begeleider buitenschoolse opvang

niveau
D1-D3

Artikel 4
Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld in bijlage 1.
Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 5
Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met het overzicht van de
financiële ontwikkeling na kaderwijziging, overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 7: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten tot
opmaak RUP "Parkbos". Goedkeuring meeruitgaven.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Verslag gemeenteraadszitting 27-7-2009

23

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2002 houdende goedkeuring van
de intentieverklaring voor een maximale tussenkomst van 140.000 EUR in
de kosten voor grondverwerving voor realisatie van het Parkbos aan de
Spuikom en voor de opmaak van een onteigeningsplan voor rekening van de
gemeente Bredene indien bepaalde delen niet in der minne kunnen worden
verworven.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/04/2003
houdende het verhogen van het aandeel van het gemeentebestuur in de
verwervingskosten van de gronden voor het Parkbos
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/04/2005 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van aankoop en ruiling van gronden bestemd voor inlijving
in het Parkbos
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/01/2007 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten tot opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkbos”
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/04/2007
houdende toewijzing aan Grontmij van de opdracht van diensten tot
opmaak van het RUP “Parkbos”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
diverse facturen van Grontmij

•
•
•
•
•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
10/04/2007 werd Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge,
toegewezen de opdracht van diensten tot opmaak van het RUP “Parkbos”,
voor de som van 8.788,91 EUR, btw inclusief
Voornoemde opdracht werd bezwaard met een aanzienlijke meeruitgave,
meerbepaald 1.944,71 EUR, btw inclusief. Door de ontwerper diende
immers aanvullend een onteigeningsplan opgemaakt. Een aantal van de
eigenaars van gronden, waar het Parkbos is gepland, weigeren namelijk deze
in der minne te verkopen.
Overzicht uitgaven
- Factuur d.d. 12/12/2007
4.243,63 EUR
- Factuur d.d. 22/02/2008
2.489,58 EUR
- Factuur d.d. 12/03/2009
4.400,94 EUR
- Creditnota d.d. 12/05/2009 -400,53 EUR
TOTAAL, btw inclusief
10.733,62 EUR
Meeruitgave
Verschil tussen het totale bedrag van de facturen en het toewijzingsbedrag:
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•

Financiële
gevolgen

10.733,62 EUR min 8.788,91 EUR = 1.944,71 EUR
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten. Omdat in het
budget geen krediet is voorzien om deze uitgave te financieren, dient de
gemeenteraad eveneens voorgesteld bij eerstvolgende buitengewone
budgetwijziging een krediet te voorzien.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Ereloon opmaak RUP
1.944,71 EUR 930/733-60 09/07
“Parkbos”
Geen krediet
(meeruitgave)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (1.944,71 EUR) in
het kader van de opdracht van diensten tot opmaak van het RUP “Parkbos”,
toevertrouwd aan Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist bij eerstvolgende buitengewone budgetwijziging 2009
een krediet (1.945 EUR) in te schrijven voor het gedeeltelijk financieren van
voornoemde opdracht van diensten.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Ereloon opmaak
“Parkbos”
(saldo)
Grontmij

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
RUP

1.944,71 EUR 930/733-60 09/07

Punt 8: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2008 van de
kerkfabriek Sint-Rikier
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Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Rikier sluit als volgt af:

uitgaven
ontvangsten
toelagen
SALDO
•

Exploitatie
63.851,00 EUR
29.180,30 EUR
37.206,56 EUR
25.760,42 EUR

Investering
20.619,41 EUR
21.090,00 EUR
0 EUR
470,59 EUR

Het administratief toezicht op de rekening 2008 verloopt voor het eerst
volledig volgens de nieuwe bepalingen en nieuw opgelegde
boekhoudkundige modellen van het decreet d.d. 07/05/2004 en het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006. Dit heeft uiteraard gevolgen voor
dit toezicht, waarvan de voornaamste zijn:
− Door het nieuwe administratief toezicht heeft de gemeente voortaan
slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over de rekening.
Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt dit met
een gunstig advies gelijkgesteld.
− Er dienen voortaan slechts een welbepaald aantal bewijsstukken aan de
rekening te worden toegevoegd. Het volledig indienen van alle
bewijsstukken wordt niet langer verplicht.
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−

•

•

•
•

Er wordt gewerkt volgens het nieuw boekhoudkundig stelsel.
Vergelijkingen met voorgaande jaren kunnen niet worden gemaakt. Het
nieuw boekhoudkundig stelsel introduceert daarnaast enkele (voor
kerkbesturen) nieuwe concepten.
Door het gewijzigd administratief toezicht is het voortaan de facto
onmogelijk om nog controles ten gronde te doen van de rekeningen, zoals
vroeger wel het geval was. Bijkomende bewijsstukken kunnen wettelijk
gezien worden opgevraagd, maar dit stuit de periode van 50 dagen
waarbinnen het toezicht moet gebeuren niet. Technische fouten in de
boekingen kunnen dus niet meer worden opgespoord. Net zoals ook bij
andere aspecten van financieel beheer van de kerkbesturen het geval is, is
het dus de bedoeling dat er meer op de hoofdlijnen en minder op de details
wordt gecontroleerd.
De kerkbesturen van Bredene hebben geen bewijsstukken ingediend die
betrekking hebben op de inventaris van het patrimonium. Ook
investeringsfiches werden niet ingediend. Wellicht wordt hier door de
kerkbesturen ook nog geen gebruik van gemaakt.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt over de rekening
2008. De rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget 2008 en de
opgelegde overige bewijsstukken zijn aanwezig.
Omdat de gemeenteraad van juni (22/6/2009) quasi onmiddellijk volgde op
de datum van indienen van de rekening, kon deze rekening in de praktijk
niet binnen de 50 dagen aan de gemeenteraad voor advies worden
voorgelegd. Dit wordt wettelijk gelijkgeschakeld met een gunstig advies.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Rikier
gunstig te adviseren.

Punt 9: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2008 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus, tevens eindrekening van de penningmeester
Gerard Vandenbogaerde

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus sluit
als volgt af:

uitgaven
ontvangsten
toelagen
SALDO
•

•

Exploitatie
67.314,13 EUR
9.844,54 EUR
16.250,00 EUR
- 23.012,45 EUR

Investering
16.037,53 EUR
161,59 EUR
40.246,83 EUR
34.670,41 EUR

Het administratief toezicht op de rekening 2008 verloopt voor het eerst
volledig volgens de nieuwe bepalingen en nieuw opgelegde
boekhoudkundige modellen van het decreet d.d. 07/05/2004 en het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006. Dit heeft uiteraard gevolgen voor
dit toezicht, waarvan de voornaamste zijn:
− Door het nieuwe administratief toezicht heeft de gemeente voortaan
slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over de rekening.
Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt dit met
een gunstig advies gelijkgesteld.
− Er dienen voortaan slechts een welbepaald aantal bewijsstukken aan de
rekening te worden toegevoegd. Het volledig indienen van alle
bewijsstukken wordt niet langer verplicht.
− Er wordt gewerkt volgens het nieuw boekhoudkundig stelsel.
Vergelijkingen met voorgaande jaren kunnen niet worden gemaakt. Het
nieuw boekhoudkundig stelsel introduceert daarnaast enkele (voor
kerkbesturen) nieuwe concepten.
Door het gewijzigd administratief toezicht is het voortaan de facto
onmogelijk om nog controles ten gronde te doen van de rekeningen, zoals
vroeger wel het geval was. Bijkomende bewijsstukken kunnen wettelijk
gezien worden opgevraagd, maar dit stuit de periode van 50 dagen
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•

•

•
•

•

waarbinnen het toezicht moet gebeuren niet. Technische fouten in de
boekingen kunnen dus niet meer worden opgespoord. Net zoals ook bij
andere aspecten van financieel beheer van de kerkbesturen het geval is, is
het dus de bedoeling dat er meer op de hoofdlijnen en minder op de details
wordt gecontroleerd.
De kerkbesturen van Bredene hebben geen bewijsstukken ingediend die
betrekking hebben op de inventaris van het patrimonium. Ook
investeringsfiches werden niet ingediend. Wellicht wordt hier door de
kerkbesturen ook nog geen gebruik van gemaakt.
De opvallende saldi in exploitatie- en investeringsbudget zijn te verklaren
door het feit dat het kerkbestuur een ontvangen toelage heeft geboekt op
het investeringsbudget, terwijl dit in het budget 2008 was voorzien om te
boeken in de exploitatieontvangsten. Volgens een bijgaande toelichting
betreft het hier een vergissing. De ontvangst was effectief voorzien om te
boeken in het exploitatiebudget. Dit zal desgevallend volgend jaar via een
overboeking van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget moeten
worden rechtgezet.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt over de rekening
2008. De rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget 2008 en de
opgelegde overige bewijsstukken zijn aanwezig.
Omdat de gemeenteraad van juni (22/06/2009) quasi onmiddellijk volgde op
de datum van indienen van de rekening, kon deze rekening in de praktijk
niet binnen de 50 dagen aan de gemeenteraad voor advies worden
voorgelegd. Dit wordt wettelijk gelijkgeschakeld met een gunstig advies.
Merk op dat de rekening 2008 tevens de eindrekening is van
penningmeester Gerard Vandenbogaerde. Het gemeentebestuur is echter
niet betrokken in de procedure van administratief toezicht op de
eindrekening van een penningmeester.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus gunstig te adviseren.

Punt 10: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2008 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp sluit als volgt af:

uitgaven
ontvangsten
toelagen
SALDO
•

•

Exploitatie
84.587,31 EUR
33.758,02 EUR
70.227,15 EUR
28.474,26 EUR

Investering
2.340 EUR
0 EUR
0 EUR
- 2.340 EUR

Het administratief toezicht op de rekening 2008 verloopt voor het eerst
volledig volgens de nieuwe bepalingen en nieuw opgelegde
boekhoudkundige modellen van het decreet d.d. 7/05/2004 en het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006. Dit heeft uiteraard gevolgen voor
dit toezicht, waarvan de voornaamste zijn:
− Door het nieuwe administratief toezicht heeft de gemeente voortaan
slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over de rekening.
Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt dit met
een gunstig advies gelijkgesteld.
− Er dienen voortaan slechts een welbepaald aantal bewijsstukken aan de
rekening te worden toegevoegd. Het volledig indienen van alle
bewijsstukken wordt niet langer verplicht.
− Er wordt gewerkt volgens het nieuw boekhoudkundig stelsel.
Vergelijkingen met voorgaande jaren kunnen niet worden gemaakt. Het
nieuw boekhoudkundig stelsel introduceert daarnaast enkele (voor
kerkbesturen) nieuwe concepten.
Door het gewijzigd administratief toezicht is het voortaan de facto
onmogelijk om nog controles ten gronde te doen van de rekeningen, zoals
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•

•

•

•

•

Tussenkomsten

vroeger wel het geval was. Bijkomende bewijsstukken kunnen wettelijk
gezien worden opgevraagd, maar dit stuit de periode van 50 dagen
waarbinnen het toezicht moet gebeuren niet. Technische fouten in de
boekingen kunnen dus niet meer worden opgespoord. Net zoals ook bij
andere aspecten van financieel beheer van de kerkbesturen het geval is, is
het dus de bedoeling dat er meer op de hoofdlijnen en minder op de details
wordt gecontroleerd.
De kerkbesturen van Bredene hebben geen bewijsstukken ingediend die
betrekking hebben op de inventaris van het patrimonium. Ook
investeringsfiches werden niet ingediend. Wellicht wordt hier door de
kerkbesturen ook nog geen gebruik van gemaakt.
Het kerkbestuur Sint-Jozef Molendorp heeft daarenboven ook geen
bewijsstuk van kastoestand ingediend. Naar een interne kredietaanpassing
wordt enkel indicatief verwezen door een uittreksel uit het oorspronkelijk
budget bij te voegen. Dit toont niet aan dat dit een interne
kredietaanpassing is die werd beslist door het kerkbestuur.
Op heel wat artikels werden ontvangsten en uitgaven geboekt waar geen
budget was ingeschreven. Andere budgetten worden substantieel
overschreden. Omdat de data van de boekingen niet bekend is kan niet
worden nagegaan in hoeverre het nog mogelijk was om dit te vermijden via
een budgetwijziging. Op te merken valt wel dat het kerkbestuur Sint-Jozef
Molendorp het enige is dat geen budgetwijziging 2008 heeft ingediend. Het
is dus aannemelijk dat minstens een deel van de overschrijdingen via een
budgetwijziging kon worden opgevangen, maar dat dit niet gebeurde.
Het investeringsbudget sluit af met een tekort van 2.340 EUR. Dit tekort is
veroorzaakt door een niet voorziene investeringsbelegging. Waarschijnlijk
diende dit negatief saldo eigenlijk met een overboeking van het
exploitatiebudget naar het investeringsbudget te worden aangezuiverd.
De rekening 2008 van het kerkbestuur Sint-Jozef Molendorp bevat dus heel
wat substantiële problemen. Omdat de gemeenteraad van juni (22/06/2009)
quasi onmiddellijk volgde op de datum van indienen van de rekening, kon
deze rekening in de praktijk niet binnen de 50 dagen aan de gemeenteraad
voor advies worden voorgelegd. Alhoewel dit formeel wordt
gelijkgeschakeld met een gunstig advies, wordt voorgesteld om de
gemeenteraad als signaal aan het kerkbestuur een ongunstig advies voor te
stellen. Ook aan de provinciegouverneur, die het goedkeuringstoezicht
uitoefent, geeft dit een signaal waar hij rekening mee kan houden bij de
verdere behandeling van dit dossier.

Raadslid Dany Hollevoet die de raad mededeelt dat hij zich in zijn hoedanigheid
van voorzitter van deze kerkfabriek zal dienen te onthouden bij de stemming
over dit punt, aangezien is gebleken dat het dossier niet correct werd ingediend
door de penningmeester. Tevens stelt het raadslid vast dat er geen controle is
gebeurd door het centraal kerkbestuur, aangezien dan zou gebleken zijn dat een
aantal documenten niet correct of niet werden ingediend. Bij de indiening van
de juiste documenten had, aldus het raadslid, dit dossier alsnog in orde kunnen
worden gebracht. Door afwezigheid van de penningmeester ingevolge verlof,
was dit echter niet mogelijk. Raadslid Dany Hollevoet vraagt om hierover een
brief te richten aan het kerkbestuur.
Raadslid Tania Janssens die opmerkt dat de schuld hier bezwaarlijk bij het
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centraal kerkbestuur kan worden gelegd, aangezien dit kerkbestuur hier in deze
niet bevoegd is. Het centraal kerkbestuur werd immers in Bredene opgericht
om opportuniteitsredenen, zonder dat dit centraal bestuur over bevoegdheden
en bijgevolg verantwoordelijkheden beschikt. De verantwoordelijkheid voor de
indiening van de verkeerde documenten ligt hier wel degelijk bij het
kerkbestuur van Sint-Jozef Molendorp, aldus het raadslid.
Schepen Erwin Feys die meent dat hierover geen verdere polemiek dient
gevoerd, maar dat met een ongunstig advies een signaal dient gegeven.
Burgemeester Willy Vanhooren repliceert hierop door te stellen dat dit
ongunstig advies meer is dan een signaal. Het is aldus de burgemeester de
vaststelling door het gemeentebestuur dat de rekening van het kerkbestuur
Sint-Jozef Molendorp niet voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Stemmen

Met 22 stemmen voor en 1 onthouding (Dany Hollevoet)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2008 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp ongunstig te adviseren.

Punt 11: sportdienst - Gemeentelijk subsidiereglement Bredense sportverenigingen.
Gedeeltelijke opheffing en hervaststelling.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 09/03/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/10/1983 houdende vaststelling
gemeentelijk reglement van subsidiëring van verenigingen, alsook de latere
aanvullingen en wijzigingen van dit reglement
verslag algemene vergadering gemeentelijke sportraad d.d. 28/05/2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/07/2009
houdende
ontwerp
gemeentelijk
subsidiereglement
Bredense
sportverenigingen. Principiële vaststelling.

Volgens het decreet op het lokaal en regionaal sport voor allen beleid dient
50% van de subsidies die de lokale besturen van Vlaanderen krijgen voor de
uitvoering van hun sportbeleidsplan aangewend voor de subsidiëring van
sportclubs.
Het decreet stelt ook dat deze subsidies moeten worden uitgekeerd op
basis van een subsidiereglement dat hoofdzakelijk werkt met
objectiveerbare kwaliteitscriteria.
Hiermee werd duidelijk rekening
gehouden bij de opmaak van het ontwerpreglement.
Het ontwerp gemeentelijk subsidiereglement Bredense sportverenigingen
zoals opgemaakt door de werkgroep werd besproken en waar nodig
aangepast na opmerkingen van het BLOSO en de Algemene vergadering van
de gemeentelijke sportdienst.
De erkenningsvoorwaarden en de subsidiëring van sportverenigingen wordt
momenteel geregeld door het gemeentelijk reglement van subsidiëring van
verenigingen (zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 03/10/1983 en
zoals tot op heden gewijzigd en aangevuld). Het zou de bedoeling zijn om
dit reglement op te heven, met uitzondering van artikel 6. Artikel 6 regelt
de eenmalige subsidie voor jubilerende verenigingen (ook andere dan
sportverenigingen).

Advies

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Het voorontwerp van gemeentelijk subsidiereglement Bredense
sportverenigingen werd gunstig geadviseerd door de sportraad op
28/05/2009.

Het huidig gemeentelijk reglement van subsidiëring van verenigingen (zoals
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 03/10/1983 en zoals tot op heden
gewijzigd en aangevuld) wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 6
(jubileumtoelage).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement
Bredense sportverenigingen vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit van
deze beslissing.
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Punt 12: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2009

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

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

Feiten, context •
en argumentatie

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens éénmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
het eerste halfjaar 2009 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder (>5.500,00 EUR excl. Btw).

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2009.
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Ontsluiting van de
Punt 13: technische dienst - Gemeentelijk patrimonium.
gemeenschapszone campings (realisatie toegangswegen Zandstraat). Aankoop van grond
jegens Godelieve Vermander en ruiling grond tussen Gemeente Bredene en nv Zandpolder.
Goedkeuring van de voorwaarden.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
artikels 1582 tot en met 1685 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904
gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977
Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 betreffende de vaststelling van het
zoneringsplan van de gemeente Bredene

•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

verslag van de vergadering d.d. 18/02/2008 met het kabinet van Vlaams
minister G. Bourgeois, Toerisme Vlaanderen en een delegatie van de
exploitanten van de openluchtrecreatieve bedrijven
verslagen van de vergaderingen d.d. 27/02/2007 en 29/03/2007 van de
Stuurgroep Gemeenschapszone betreffende de opmaak door Stramien cvba
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

van een algemeen bestemmingsplan met bijhorend exploitatieplan voor de
Gemeenschapszone te Bredene
verslag van de vergadering d.d. 24/07/2008 Gemeente Bredene-TV
Stijlgroep-Plantec en vzw Grasduinen betreffende de voorstudie inrichting
recreatieve zone
voorstudie inrichting recreatieve zone te Bredene, opgemaakt door TV
Stijlgroep-Plantec
metingsplannen van diverse percelen, eigendom van Godelieve Vermander,
nv Zandpolder en Gemeente Bredene, opgemaakt door bvba Landmeter
Van Damme
grondplan inrichting gemeenschapszone campings
ontwerp akte aankoop van grond jegens Godelieve Vermander
verkoopbelofte d.d. 27/03/2009 van Godelieve Vermander
ontwerp akte ruiling van grond tussen Gemeente Bredene en nv
Zandpolder
belofte tot ruiling d.d. 27/03/2009 van Gemeente Bredene en nv
Zandpolder
brief d.d. 14/07/2009 van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende
schattingsverslag van gronden, eigendom van Gemeente Bredene, nv
Zandpolder en Godelieve Vermander

Feiten, context •
en argumentatie

TV Stijlgroep-Plantec werd door Toerisme Vlaanderen belast met de
opdracht van diensten met als voorwerp de opmaak van een studie voor
een optimale invulling van een recreatieve zone te Bredene
(gemeenschapszone) en het verzekeren van de leiding van de werken

•

De desbetreffende zone, op dit ogenblik bestaand uit onbebouwde
landbouwgrond, ongeveer 8 ha groot, omringd door 19 campings is
eigendom van Toerisme Vlaanderen. Op het gewestplan “OostendeMiddenkust” heeft deze enclave de bestemming “recreatiegebied”

•

De openbare aanbesteding van de werken tot inrichting van het
desbetreffend terrein is gepland voor dit jaar. Vandaar dat de ontsluiting
van deze zone, ten laste van de Gemeente Bredene (openbare bestemming),
zo spoedig mogelijk dient gerealiseerd.
Voor de aanleg van de
toegangswegen Zandstraat (enerzijds buurtweg nr. 13, begrensd door
campings Polderzicht en ’t Massenhof, welke zal worden ingericht als
utilitaire weg en hoofdtoegangsweg en anderzijds wandelpad langs campings
Zandpolder en Park d’Heule, toegang, die zal fungeren als secundaire
toegangsweg) zijn volgende grondverhandelingen noodzakelijk:
A. Aanleg hoofdtoegangsweg Zandstraat
- Aankoop door Gemeente Bredene van 351 m2 grond, gekadastreerd 2°
afdeling, sectie C nr. 599a, jegens Godelieve Vermander (exploitante
camping Polderzicht), voor de som van 15.231 EUR, exclusief aktekosten
B. Aanleg secundaire toegangsweg Zandstraat (toegang fietsers en
voetgangers)
- Ruiling grond tussen Gemeente Bredene en nv Zandpolder met een opleg
door laatstgenoemde ruiler van 20.325 EUR ten voordele van
eerstgenoemde ruiler (23.150 EUR, zijnde de geschatte waarde eigendom
Gemeente Bredene min 2.825 EUR, zijnde de geschatte waarde eigendom
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nv Zandpolder), meerbepaald:
a. Afstand, bij wijze van ruiling, door Gemeente Bredene aan nv
Zandpolder van 926 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel
van nr. 183/02a (deels gedempte beek en deels parkeerzone)
b. Afstand, bij wijze van ruiling, door nv Zandpolder aan Gemeente
Bredene van 113 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van
nr. 185d (deel camping)
•

Doel van de aankoop en ruiling
Algemeen belang en meerbepaald voor de realisatie van toegangswegen tot
de gemeenschapszone campings

•

Schatting waarde goederen
De Federale Overheidsdienst Financiën schat de waarde van deze
onroerende goederen als volgt:
- 351 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C nr. 599a, eigendom van
Godelieve Vermander – 15.231 EUR
- 113 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 185d,
eigendom van nv Zandpolder (deel camping) – 2.825 EUR
- 926 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 183/02a,
eigendom van de Gemeente Bredene (deels gedempte beek en deels
parkeerzone) – 23.150 EUR

•

De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot:
A.De aankoop van 351 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C nr.
599a, jegens Godelieve Vermander (exploitante camping Polderzicht), voor
de som van 15.231 EUR, exclusief aktekosten
B.De ruiling van grond tussen Gemeente Bredene en nv Zandpolder met
een opleg door laatstgenoemde ruiler van 20.325 EUR ten voordele van
eerstgenoemde ruiler, detail hierna
- Afstand door Gemeente Bredene aan nv Zandpolder van 926 m2 grond,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 183/02a (deels gedempte
beek en deels parkeerzone)
- Afstand door nv Zandpolder aan Gemeente Bredene van 113 m2 grond,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 185d (deel camping)
C.De goedkeuring van de voorwaarden van voornoemde transacties,
opgenomen in de desbetreffende ontwerp aktes

Visum ontvanger •

Deze uitgave is, voorafgaand aan het aangaan van de verbintenis,
onderworpen aan het visum van de gemeenteontvanger

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Opleg ruil gronden
Zandstraat – inrichting
gemeenschapszone
campings
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Raming Budgetcode
Dienst
20.325 EUR 76601 09/09 761-56
BD
7.500 EUR – voorstel
GR
verhogen
tot
20.000
EUR
–
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buitengewone
budgetwijziging
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
15.231 EUR 76601 09/09 711-60
BD
Aankoop
gronden
Zandstraat – inrichting
(aktekosten 7.500 EUR – voorstel
gemeenschapszone
verhogen
tot
exclusief) GR
campings
20.000
EUR
–
buitengewone
budgetwijziging

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat het de bedoeling
moet zijn om deze zone ook te ontsluiten vanuit de Klemskerkestraat, Koningin
Astridlaan en Duinenstraat.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat de werken tot inrichting van
de gemeenschapszone, die inmiddels zijn aanbesteed door Toerisme
Vlaanderen, in het najaar worden aangevat. De secretaris die antwoordt dat er
momenteel 4 toegangsmogelijkheden zijn tot deze zone : twee vanuit de
Zandstraat en één uit de Klemskerkestraat en Duinenstraat.
Het
gemeentebestuur is ook eigenaar van de gronden van deze toegangswegen.
Raadslid Kristof Vermeire die ook meer wenst te vernemen over het
toegangsgeld dat eventueel zou worden gevraagd aan het toeristisch cliënteel
om deze recreatiezone te mogen gebruiken.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat wie straks de erfpacht over
deze zone zal worden toegekend ook de modaliteiten van toegang zal bepalen.
Het gemeentebestuur is evenwel voorstander van een gratis toegang wat
volgens hem evenwel niet belet dat een aantal elementen van deze
recreatiezone, bvb visvijver, kunnen worden geëxploiteerd. Het uitgangspunt
was, aldus de burgemeester, dat de campings de exploitatie van deze zone
zouden opnemen en dat het gemeentebestuur zou tussenkomen in de
onderhoudskosten.
Dergelijke tussenkomst in de onderhoudskosten is
evenwel afhankelijk van het publiek toegankelijk karakter van dit toekomstig
recreatieterrein. De burgemeester hoopt dan ook dat de campinguitbaters hier
hun verantwoordelijkheid zullen opnemen.
Schepen Jacky Maes die benadrukt dat ook toenmalig en huidig Vlaams minister
voor toerisme Geert Bourgeois de mening is toegedaan dat dit terrein waarin 2
miljoen EUR overheidsgeld wordt geïnvesteerd, publiek toegankelijk moet zijn.
Raadslid Liesbeth Metsu die stelt dat het ideaal zou zijn mochten alle campings
gezamenlijk participeren in dit project. Dit is echter niet het geval waardoor
participerende campings zouden worden geconfronteerd met extra kosten
terwijl de klant van elke camping gratis toegang zou krijgen tot dit
recreatieterrein.
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Raadslid Kristof Vermeire die benadrukt dat zijn fractie volledig achter het
project staat van de gemeenschapszone en de huidige inrichting ervan.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist over te gaan tot volgende transacties:
- De aankoop van 351 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C nr. 599a,
jegens Godelieve Vermander (exploitante camping Polderzicht), voor de som
van 15.231 EUR, exclusief aktekosten
- De ruiling van grond tussen Gemeente Bredene en nv Zandpolder met een
opleg door laatstgenoemde ruiler van 20.325 EUR ten voordele van
eerstgenoemde ruiler, detail hierna
a.Afstand door Gemeente Bredene aan nv Zandpolder van 926 m2 grond,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 183/02a (deels gedempte beek
en deels parkeerzone)
b.Afstand door nv Zandpolder aan Gemeente Bredene van 113 m2 grond,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 185d (deel camping)

Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van voornoemde
transacties, opgenomen in de desbetreffende ontwerp aktes, die integrerend
deel uitmaken van dit besluit.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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