VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/09/2009

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz raadsleden

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 27/07/2009 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing
van deze adviesraad in inspraakorgaan en expertencommissie. Vaststelling statuten.
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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, Sandy Dobbelaere,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet, Françoise Praet en William
Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/11/1983 betreffende de oprichting
van de gemeentelijke verkeerscommissie en de samenstelling ervan
beslissingen van de gemeenteraad d.d. 24/07/1989 en 23/01/1995 houdende
wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke verkeerscommissie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/09/2001 houdende akkoord dat,
inzake de vertegenwoordiging van de verschillende politieke fracties in de
gemeentelijke verkeerscommissie, ook niet-raadsleden kunnen worden
voorgedragen om een mandaat in deze commissie uit te oefenen

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

In zitting d.d. 28/11/1983 werd door de gemeenteraad overgegaan tot de
oprichting van de gemeentelijke verkeerscommissie en werd de
samenstelling ervan vastgesteld. Dit gemeentelijk adviesorgaan, waarvan de
bijeenkomsten openbaar zijn, heeft als opdracht overleg plegen, advies
uitbrengen en initiatieven voorstellen met betrekking tot verkeer en
mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.

•

Huidige samenstelling gemeentelijke verkeerscommissie
- Willy Vanhooren, burgemeester-voorzitter
- Patrick Broucke, secretaris gemeentelijke verkeerscommissie (politiezone
Bredene/De Haan)
- Erik Van Parys, hoofdcommissaris-korpschef van de politiezone
Bredene/De Haan
- Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris
- Luc Deplancke, ingenieur gemeentebestuur
- Antoine Ferdinande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
- Etienne Vercarre, afgevaardigde sp.a
- Eddy Dooms, afgevaardigde Vlaams Belang
- Ghislain Tordeurs, afgevaardigde CD&V (plaatsvervanger Dany Hollevoet)
- Jozef Decloedt, brandweercommandant Oostende
- Marcel Stafford (Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn)
- Afgevaardigden wijkraden Sas/Nukker, Dorp, Duinen, Vicogne en
Groenendijk
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- Directeurs onderwijsinstellingen
- Alain Billiouw, gemeentelijke technische dienst – uitvoering
- Martine Lauwereyns, diensthoofd-verslaggever gemeentebestuur
•

De administratie vangt al geruime tijd signalen op over de kwaliteit van de
adviesverlening door de gemeentelijke verkeerscommissie. Een aantal
beleidsactoren (bevoegde autoriteiten, diensten, zoals bvb. brandweer,
openbare vervoersmaatschappij en andere experts) haakt af, omwille van
het onprofessioneel karakter van dit overleg. De “belangenactoren”,
meestal weinig deskundig op verkeers- en mobiliteitsvlak, zijn daarentegen
in groten getale vertegenwoordigd.

•

Mobiliteit en verkeer zijn nochtans complexe materies, die enige know how
en skills vereisen. Vandaar het belang om te beschikken over een “stevig”
fundament (leden college van burgemeester en schepenen, lokale politie,
brandweer, openbare vervoersmaatschappij, vertegenwoordiger regionale
overheidsdienst verkeer, vertegenwoordigers onderwijsinstellingen etc…)

•

Burgers mogen actieve partners van de overheid zijn inzake verkeer, maar
de adviesverlening terzake moet vooral gebaseerd zijn op expertise en
juridische kennis. Er dient m.a.w. gesleuteld aan de werkwijze en de
procedure van dit overlegorgaan.

•

Op 19/02 ll. werd daaromtrent overleg gepleegd (schepen Steve
Vandenberghe, lokale politie en gemeenteadministratie). Een concreet
voorstel werd geformuleerd, meerbepaald de opsplitsing van deze
commissie in enerzijds een publiek forum (openbaarheid van bestuurburgerbetrokkenheid) en een expertencommissie (panel van deskundigen)
1. Publiek forum
Inspraakorgaan, waarin vertegenwoordigd voorzitter, secretaris, lokale
politie, afgevaardigden politieke fracties, vertegenwoordigers wijkraden,
schooldirecties en personen, die een probleem wensen aan te kaarten of
een voorstel willen formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van
de desbetreffende straat of aanpalende zone
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Niet langer openbaar karakter. Lokale politie stelt de lijst “uit te nodigen
inwoners” vast (beperken opkomst)
- Handhaven opmaak van een agenda
- Dialoog pro en contra’s, zonder dat evenwel “bindende” adviezen
worden geformuleerd
- Vergaderplaats: Staf Versluyscentrum
- Tijdstip: na de diensturen
2. Expertencommissie
Technische commissie, waarin met kennis van zaken de eigenlijke adviezen
worden geformuleerd en waarvan deel uitmaken voorzitter, secretaris,
leden college van burgemeester en schepenen, ingenieur gemeentebestuur,
afgevaardigden politieke fracties, lokale politie, brandweer, openbare
vervoersmaatschappij, vertegenwoordiger regionale overheidsdienst
verkeer, vertegenwoordigers onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers
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wijkraden. Op dit echelon kan gerichter worden gewerkt en dit in functie
van het mobiliteitsplan, toch een belangrijk beleidsinstrument en kunnen
maatregelen worden voorbereid in het kader van bvb. openbare werken
(opwaardering overleg – efficiëntie - doelgerichtheid)
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Vaste kern
- Agenda, afhankelijk van het resultaat van de besprekingen in het publiek
forum
- Formuleren van de “eigenlijke” adviezen
- Vergaderplaats: gemeentehuis
- Tijdstip: tijdens de diensturen
•

Overeenkomstig artikel 200 van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad
bevoegd voor het vaststellen van de nadere voorwaarden voor de
representativiteit en voor het regelen van de samenstelling, de werkwijze en
de procedures van de adviesraden.

•

Voorstel statuten gemeentelijke verkeerscommissie nieuwe formule
Artikel 1 – Oprichting en benaming
Er wordt een gemeentelijke verkeerscommissie, bestaande uit enerzijds
een publiek forum en anderzijds een expertencommissie, opgericht.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de gemeentelijke verkeerscommissie is gevestigd in het
gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene
Artikel 3 - Doelstellingen
De gemeentelijke verkeerscommissie heeft als opdracht overleg plegen,
advies uitbrengen en initiatieven voorstellen met betrekking tot verkeer en
mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.
Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over het verkeers- en
mobiliteitsbeleid (op verzoek van college van burgemeester en schepenen,
gemeenteraad, burgemeester, gemeenteadministratie, wijkraden, lokale
politie, inwoners etc….)
Artikel 4 – Samenstelling
De raad is samengesteld uit:
Publiek forum
* de burgemeester-voorzitter
* een secretaris
* 1 lid, aangeduid door elke politieke fractie, die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (voordracht niet-raadsleden mogelijk)
* een vertegenwoordiger van de lokale politie - politiezone Bredene/De
Haan
* een afgevaardigde per wijkraad
* een afgevaardigde per onderwijsinstelling
* een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst
* personen, die een probleem wensen aan te kaarten of een voorstel willen
formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van de desbetreffende
straat of aanpalende zone

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2009

4

Expertencommissie
* de burgemeester-voorzitter
* een secretaris
* leden van het college van burgemeester en schepenen
* gemeentesecretaris
* l lid, aangeduid door elke politieke fractie, die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (voordracht niet-raadsleden mogelijk)
* ingenieur gemeentebestuur
* een vertegenwoordiger van de lokale politie - politiezone Bredene/De
Haan
* een afgevaardigde van de brandweerdienst Oostende
* een afgevaardigde van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn
* een afgevaardigde per wijkraad
* een afgevaardigde per onderwijsinstelling
* een vertegenwoordiger van de regionale overheidsdienst verkeer
* een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst
Er wordt naar gestreefd dat ten minste één derde (1/3) van de leden van
de adviesraad van een verschillend geslacht is.
Artikel 5 – Plaatsvervanger
Voor elk effectief lid kan een plaatsvervangend lid aangeduid worden.
Artikel 6 – Mandaat
Het mandaat van de leden, aangeduid door elke politieke fractie,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, geldt voor een termijn, die
samenvalt met de legislatuur.
Deze leden worden iedere nieuwe
bestuursperiode opnieuw verkozen.
Het mandaat is hernieuwbaar.
Aan het mandaat van de leden van de gemeentelijke verkeerscommissie
wordt een einde gesteld:
* door persoonlijk ontslag uit de commissie of uit de vertegenwoordigende
organisaties/maatschappijen/diensten
* door intrekking van de opdracht door de afvaardigende
organisatie/maatschappij/dienst
Hernieuwing van mandaten en vervanging wegens ontslag worden vooraf
door de betrokken organisatie/maatschappij/dienst schriftelijk medegedeeld
aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 – Werking van de commissie
De gemeentelijke verkeerscommissie bestaat uit een inspraakorgaan en
een expertencommissie
1. Publiek forum
Inspraakorgaan, waarin vertegenwoordigd voorzitter, secretaris, lokale
politie, afgevaardigden politieke fracties, vertegenwoordigers wijkraden,
schooldirecties en personen, die een probleem wensen aan te kaarten of
een voorstel willen formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van
de desbetreffende straat of aanpalende zone
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Geen openbaar karakter. Lokale politie stelt de lijst “uit te nodigen
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inwoners” vast
- Bijeenroeping door het college van burgemeester en schepenen
- Opmaak van een agenda
- Dialoog pro en contra’s, zonder dat evenwel “bindende” adviezen
worden geformuleerd
- Vergaderplaats: Staf Versluyscentrum
- Tijdstip: na de diensturen
2. Expertencommissie
Technische commissie, waarin met kennis van zaken de eigenlijke adviezen
worden geformuleerd en waarvan deel uitmaken voorzitter, secretaris,
leden college van burgemeester en schepenen, ingenieur gemeentebestuur,
afgevaardigden politieke fracties, lokale politie, brandweer, openbare
vervoersmaatschappij, vertegenwoordiger regionale overheidsdienst
verkeer, vertegenwoordigers onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers
wijkraden. Op dit echelon kan gericht worden gewerkt en dit in functie
van het mobiliteitsplan. Er kunnen maatregelen worden voorbereid in het
kader van bvb. openbare werken (opwaardering overleg – efficiëntie doelgerichtheid)
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Vaste kern
- Bijeenroeping door het college van burgemeester en schepenen
- Agenda, afhankelijk van het resultaat van de besprekingen in het publiek
forum
- Formuleren van de “eigenlijke” adviezen
- Vergaderplaats: gemeentehuis
- Tijdstip: tijdens de diensturen
Het inspraakorgaan en de expertencommissie vergaderen minstens 2 maal
per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.
De verslaggever draagt er zorg voor dat de dagorde tenminste vijf
kalenderdagen vóór de vergadering in het bezit is van de leden, tenzij bij
hoogdringendheid. Alle leden worden voor elke vergadering uitgenodigd.
Onderwerpen, die niet op de agenda staan vermeld, worden niet in
behandeling genomen. Hiervan kan worden afgeweken indien tenminste de
helft van de aanwezige leden van oordeel is dat er dringende redenen zijn
om deze aan de agenda toe te voegen.
Artikel 8 – Verslag
Elk verslag omvat volgende onderdelen:
* De namen van de aanwezige leden en van deze, die zich lieten
verontschuldigen
* De besproken agendapunten
De verslaggever stelt de verslagen van de vergaderingen op en legt ze voor
aan de leden en aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9 – Werkingskosten
Jaarlijks voorziet de gemeenteraad de nodige kredieten in het budget voor
de werkingskosten van de gemeentelijke verkeerscommissie
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Artikel 10 – Statuten
De statuten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voorstel tot
wijzigen van deze statuten dient voorgelegd aan de gemeenteraad, na
voorafgaandelijk advies van de gemeentelijke verkeerscommissie.
Artikel 11 – Deskundigen
De gemeentelijke verkeerscommissie kan deskundigen uitnodigen voor
bepaalde punten van de dagorde. Zij wonen de vergaderingen bij, waarop
hun advies wordt gevraagd.

Tussenkomsten

•

De gemeenteraad wordt akkoord gevraagd met de opsplitsing van de
gemeentelijke verkeerscommissie in enerzijds een publiek forum en
anderzijds een expertencommissie en wordt voorgesteld de statuten vast te
stellen.

•

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de wijze waarop inwoners een
voorstel kunnen formuleren met betrekking tot verkeersveiligheid niet is
uitgewerkt in de voorliggende statuten van de verkeerscommissie. Het
raadslid wenst tevens te weten of de huidige leden nog steeds nominatief
zullen worden uitgenodigd.
Schepen Vandenberghe die antwoordt dat dit op dezelfde wijze zal kunnen
gebeuren als dit vroeger het geval was. Ingeval een bepaald voorstel het
individuele overschrijdt, zullen vanaf heden evenwel telkens alle
belanghebbenden worden geconsulteerd. Schepen Vandenberghe bevestigt
dat alle leden van de huidige verkeerscommissie verder nominatief zullen
worden uitgenodigd. Tevens vestigt hij er de aandacht op dat opsplitsing
van de verkeerscommissie in een expertencommissie en publiek forum
vooral de bedoeling heeft om de experten, die de voorbije jaren minder en
minder deelnamen aan de vergaderingen van deze commissie, opnieuw te
betrekken bij de adviesverstrekking.

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist de gemeentelijke verkeerscommissie op te splitsen in
enerzijds een publiek forum en anderzijds een expertencommissie, waarvan
detail hierna
1. Publiek forum
Inspraakorgaan, waarin vertegenwoordigd voorzitter, secretaris, lokale
politie, afgevaardigden politieke fracties, vertegenwoordigers wijkraden,
schooldirecties en personen, die een probleem wensen aan te kaarten of
een voorstel willen formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van
de desbetreffende straat of aanpalende zone
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Niet langer openbaar karakter. Lokale politie stelt de lijst “uit te nodigen
inwoners” vast (beperken opkomst)
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- Handhaven opmaak van een agenda
- Dialoog pro en contra’s, zonder dat evenwel “bindende” adviezen
worden geformuleerd
- Vergaderplaats: Staf Versluyscentrum
- Tijdstip: na de diensturen
- Frequentie: minimum twee maal per jaar
2. Expertencommissie
Technische commissie, waarin met kennis van zaken de eigenlijke adviezen
worden geformuleerd en waarvan deel uitmaken voorzitter, secretaris,
leden college van burgemeester en schepenen, ingenieur gemeentebestuur,
afgevaardigden politieke fracties, lokale politie, brandweer, openbare
vervoersmaatschappij, vertegenwoordiger regionale overheidsdienst
verkeer, vertegenwoordigers onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers
wijkraden. Op dit echelon kan gerichter worden gewerkt en dit in functie
van het mobiliteitsplan, toch een belangrijk beleidsinstrument en kunnen
maatregelen worden voorbereid in het kader van bvb. openbare werken
(opwaardering overleg – efficiëntie - doelgerichtheid)
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Vaste kern
- Agenda, afhankelijk van het resultaat van de besprekingen in het publiek
forum
- Formuleren van de “eigenlijke” adviezen
- Vergaderplaats: gemeentehuis
- Tijdstip: tijdens de diensturen
- Frequentie: minimum 2 maal per jaar
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de statuten van de gemeentelijke
verkeerscommissie. Deze statuten maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 3: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Kapelstraat op zaterdag 11/07/2009.

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,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet, Françoise Praet en William
Hüppertz, raadsleden

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

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Neemt kennis

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/06/2009
houdende vaststelling van een tijdelijke politieverordening n.a.v. diverse
activiteiten op openbare wegen in de gemeente
tijdelijke politieverordening d.d. 11/07/2009 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen in de Kapelstraat naar aanleiding van een Theater
Boulevard op zaterdag 11/07/2009

Het college van burgemeester en schepenen, heeft in zitting van 29/06/2009
een tijdelijke politieverordening vastgesteld houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente, o.a.
voor de organisatie van een Theater Boulevard op zaterdag 11/07/2009.
Naar aanleiding van voornoemde activiteit was het noodzakelijk om bij
hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening houdende bijkomende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Kapelstraat, meerbepaald
tussen de Koningin Astridlaan en de Kapelstraat 175, door de burgemeester
te laten vaststellen.

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening d.d.
11/07/2009 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Kapelstraat, meerbepaald het gedeelte tussen de Koningin
Astridlaan en Kapelstraat 175 naar aanleiding van een Theater Boulevard op
zaterdag 11/07/2009.

Punt 4: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Derbylaan). Her vaststelling.
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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, Sandy Dobbelaere,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet Françoise Praet en William
Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

verslag van de vergadering d.d. 27/06/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/07/2006 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Derbylaan)
e-mailbericht van An Vanden Berghe d.d. 10/08/2009

De gemeenteraad is, in zitting van 31/07/2006, overgegaan tot het
voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een beperkte
mobiliteit in de Derbylaan, meerbepaald ter hoogte van het huis nr.
40/0001. Immers, door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting
bijeen op 27/06/2006, werd gunstig advies uitgebracht over de
desbetreffende vraag van Gustaaf Vandenberghe, wonend op voornoemd
adres.
An Vanden Berghe, dochter van Gustaaf Vanden Berghe, vraagt deze
gereserveerde parkeerplaats te verplaatsen naar het adres Derbylaan 34,
waar laatstgenoemde, inmiddels zwaar gehandicapt, thans woonachtig is.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende de Derbylaan in voormelde zin aan te
passen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 31/07/2006 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Derbylaan).
Artikel 2
In de Derbylaan wordt de maximum toegelaten snelheid beperkt tot 50 km/uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden
C43-‘50’.
Artikel 3
In de Derbylaan, meerbepaald vanaf huis nr. 49 tot hoek Draversstraat, is het
parkeren verboden langs de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 4
In de Derbylaan, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 34, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen verkeersreglement voorkomt.

Punt 5: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Mobiliteitsconvenant. Herinrichting van de
doortocht Prinses Elisabethlaan (N9), een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene. Nieuwe modules nrs. 3 (De herinrichting van de doortochten) en 4 (De
subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen). Goedkeuring van de voorwaarden van
de overeenkomsten.

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,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet, Françoise Praet en William
Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/09/1996 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant Vlaams Gewest-Vlaamse
Vervoermaatschappij-Gemeente Bredene

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/2004 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de volgende overeenkomsten betreffende de
herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (gewestweg N9)
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – De herinrichting van de doortochten
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – De subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/03/2004
houdende afsluiten van voornoemde overeenkomsten betreffende de
herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (gewestweg N9)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/04/2009
houdende stedenbouwkundige vergunning aan bvba Boeyvard voor het
bouwen van een shoppingcenter, gelegen Brugsesteenweg 9 tot en met 35
brief van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer d.d.
14/08/2009 betreffende de Prinses Elisabethlaan (N9) – herinrichting +
verlichting met gewijzigde modules nrs. 3 en 4

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

In het kader van de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan
(gewestweg N9), een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene, werden door het college van burgemeester en schepenen, in
zitting van 22/03/2004, volgende overeenkomsten afgesloten
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – De herinrichting van de doortochten (Inpassing van de
doortocht van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn
ruimtelijke omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid
en de verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – De subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen (Aanbrengen of vernieuwen van een aan
de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de
doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde
omgeving met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit).

•

Er dienen noodzakelijk nieuwe desbetreffende overeenkomsten afgesloten,
omdat de herinrichting van de N9 thans noodzakelijk dient gerealiseerd
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voor een gedeelte buiten de doortocht (wegvak van een gewestweg, dat in
de bebouwde kom ligt), om reden dat langs de gewestweg N9 Brugsesteenweg (verlengde van de Prinses Elisabethlaan) een commercieel
centrum wordt ingeplant, meerbepaald buiten de bebouwde kom, tussen
kilometerpunt 114,96 en 115,2.
•

Het gewest verbindt er zich toe op zijn kosten te zorgen voor de
herinrichting van de doortocht (ook de bijkomende 0,24 km N9 Brugsesteenweg), uitgezonderd bepaalde kosten ten laste van de Gemeente
Bredene, zoals leveren en plaatsen stoepen en straatmeubilair, leveren en
aanplanten groen en aanleggen van of aanpassen van DWA-riolering en het
percentage in de RWA-riolering, niet ten laste van het gewest. Door de
inplanting van het commercieel centrum dienen, wat de openbare
verlichting betreft, 12 bijkomende lichtpunten geplaatst. Het Vlaams
Gewest betaalt een forfaitair (niet-geïndexeerd) bedrag van 75.000 EUR per
km gewestweg voor de wegverlichting.
De totale lengte van de
herinrichting van de doortocht bedraagt 1,14 km (gedeelte buiten
bebouwde kom inbegrepen). Het bedrag van 75.000 EUR dient als
éénmalige en globale tegemoetkoming aan de lokale overheid voor de
kosten, die verbonden zijn aan de plaatsing, het beheer, het
elektriciteitsverbruik en het onderhoud van de verlichting en wordt ineens
betaald na de voorlopige oplevering van de werken.

•

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad de voorwaarden van
de desbetreffende modules goed te keuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 08/03/2004 houdende de
goedkeuring van de voorwaarden van de modules nrs. 3 (De herinrichting van
de doortochten) en 4 (De subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen)
betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9), een
gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente Bredene.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de volgende
overeenkomsten betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan (N9), een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene:
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – De herinrichting van de doortochten (Inpassing van de doortocht
van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn ruimtelijke
omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – De subsidiëring van
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wegverlichting langs gewestwegen (Aanbrengen of vernieuwen van een aan de
bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de doortocht
van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde omgeving met het
oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
ruimtelijke kwaliteit)
Voornoemde contracten maken integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 6: secretariaat - Bevestiging van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 24/08/2009 inzake kandidaatstelling voor de exploitatie van het domein
"Grasduinen".

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,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet, Françoise Praet en William
Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikels 29 en 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 houdende aankoop van
grond voor ontsluiting van de gemeenschapszone “Grasduinen”
diverse verslagen van overlegvergaderingen met o.m. Toerisme Vlaanderen,
kabinet Bourgeois, ontwerpers en campinguitbaters
brief van Toerisme Vlaanderen d.d. 04/08/2009 houdende uitnodiging tot
kandidatuur voor exploitatie Grasduinen
ontwerp van erfpachtovereenkomst
ontwerp van visienota en businessplan in functie van kandidaatstelling
exploitatie Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/08/2009
inzake kandidaatstelling voor de exploitatie van het domein “Grasduinen”

•
•
•
•
•

Feiten, context • Kandidaatstelling exploitatie recreatiedomein Grasduinen
en argumentatie In functie van de toekomstige exploitatie van het te realiseren recreatiedomein
Grasduinen werd door Toerisme Vlaanderen een procedure opgestart inzake
kandidaatstelling voor de exploitatie van dit recreatiedomein. Deze exploitatie
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zal worden toegewezen onder de vorm van een erfpachtovereenkomst.
Kenmerken van de erfpachtovereenkomst
Duur : 30 jaar
Doel : verstrekken van vakantiemogelijkheden in het kader van “Toerisme voor
Allen” – het leveren van drempelverlagende inspanningen voor iedereen die
verhinderd wordt om volwaardig deel te nemen aan buitenhuisvakanties. Het
gaat over o.m. gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in
armoede leven, éénoudergezinnen, ….
Plichten : gedurende de ganse duur van het verleende recht het goed in goede
staat onderhouden en alle noodzakelijke herstellingen uitvoeren. De erfpachter
dient eveneens in te staan voor het betalen van alle verzekeringen en
belastingen (met inbegrip van de onroerende voorheffing).
Prijs : in de ontwerpovereenkomst wordt geen prijs bepaald. Uit de
voorafgaande bespreking weten we echter dat de jaarlijkse vergoeding voor de
erfpacht minimum 1,5 % van de geïnvesteerde waarde zal bedragen. De
jaarlijkse vergoeding mag bijgevolg geraamd worden op 30.000 EUR. De
jaarlijkse onderhoudskosten voor dit domein mogen eveneens geraamd worden
op 50.000 EUR.
Verhuring : de erfpachter mag het in erfpacht gegeven goed en er de door
hem (= erfpachter) aangebrachte bouwwerken noch geheel, noch gedeeltelijk
verhuren of in gebruik geven dan na schriftelijke toestemming van Toerisme
Vlaanderen. Hieruit kan begrepen worden dat de erfpachter gebouwen mag
optrekken en deze mag verhuren, mits toestemming van Toerisme Vlaanderen,
wat de mogelijkheid van toeristische exploitatie impliceert.
Voorwaarden kandidaatstelling
Indiening kandidaatstelling
De kandidaatstelling voor de exploitatie moest uiterlijk op 01/09/2009 om
12uur werden ingediend bij Toerisme Vlaanderen
Toelaatbaarheidsvoorwaarden
De rechtspersoon die zich kandidaat stelt voor de exploitatie/erfpacht van
Gemeenschapszone Bredene moet op 01/01/2009, op straffe van uitsluiting van
verdere deelname aan de procedure :
1. Aantonen dat ze expertise heeft in het rendabel exploiteren van een
recreatiezone;
2. De kandidaat-erfpachtnemer moet in zijn statuten/doelstellingen een
duidelijk engagement opnemen in functie van jeugdwerking.
3. De kandidaat-erfpachtnemer moet zijn akkoord geven voor de
toepassing van het type erfpachtcontract dat Toerisme Vlaanderen
voorlegt.
Beoordelingscriteria
1. De inschrijver zal een visienota opstellen waarin de exploitatie wordt
geëxpliciteerd. Deze visienota zal aandacht hebben voor ondermeer de
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volgende items : beleving gericht op de doelgroep, personeel,
prijszetting, marketing… Binnen de visienota moet er specifieke
aandacht zijn voor de vier beleidslijnen van Toerisme voor Allen.
2. Een ontwerp van businessplan. De kandidaat-erfpachtnemer moet zijn
project schriftelijk toelichten en de haalbaarheid ervan aantonen op
basis van een exploitatievoorstel/businessplan.
Het ingediende
businessplan zal beoordeeld worden op grond van het al dan niet
sluitend karakter ervan en de realiteitszin waarmee het businessplan is
opgesteld.
•

•

•

Aangezien het vermoeden bestond dat de vzw in oprichting “Grasduinen”
noch andere (rechts-)personen een kandidatuur zouden indienen voor deze
exploitatie, heeft het college van burgemeester en schepenen – gelet op het
belang van dit project voor de toeristische ontwikkeling van onze gemeente
en het campingtoerisme in het bijzonder – het opportuun geacht om een
kandidatuur voor deze exploitatie in te dienen. De mogelijkheid tot
toeristische exploitatie in functie van de Toerisme voor Allen-doelstelling
van Toerisme Vlaanderen, biedt op termijn mogelijkheid tot samenwerking
met private partners en andere derden tot een rendabele uitbating. Deze
rendabele uitbating is één van de uitgangspunten en voorwaarden van
Toerisme Vlaanderen.
De kandidaatstelling omvatte de opmaak van een visienota en een
businessplan. De visienota wijst op het belang van de exploitatie van dit
domein voor het toerisme in onze gemeente en het campingtoerisme in het
bijzonder. Tevens wordt de aandacht gevestigd op het belang van een
brede toegankelijkheid van dit domein en de mogelijkheden tot minstens
een breakeven-exploitatie door het realiseren van de doelstellingen van het
“Toerisme voor Allen”-beleid i.c. creëren van overnachtingsmogelijkheden
voor (doel-)groepen.
In het businessplan worden de voorziene
exploitatiemethode en de inkomsten/uitgaven verder uitgewerkt. Dit
businessplan toont aan dat een breakeven-exploitatie van dit domein tot de
mogelijkheden behoort.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen inzake kandidaatstelling voor de
exploitatie van het domein “Grasduinen” te bevestigen. De definitieve
goedkeuring van het aanvaarden van deze exploitatie ligt eveneens bij de
gemeenteraad die, in voorkomend geval dat de kandidaturen wordt
goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen, bevoegd is voor de goedkeuring
van de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst die hiertoe zal moeten
worden afgesloten.
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Tussenkomsten

•

•

•

•

•

•

•

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat het indienen van deze kandidatuur
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en niet tot deze van het college
van burgemeester en schepenen behoort. Dit dossier is van dusdanig groot
belang dat de gemeenteraad zich hierover moet kunnen uitspreken, alsdus
nog het raadslid.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat dit punt precies op de
agenda werd geplaatst om de gemeenteraad toe te laten dit te bespreken en
dat, indien de gemeenteraad zich vandaag zou verzetten tegen deze
kandidatuur, de kandidaatstelling ook zou worden ingetrokken. De
burgemeester wijst er ook op dat het college zijn verantwoordelijkheid
heeft genomen in dit dossier aangezien moet worden vastgesteld dat de
oorspronkelijke kandidaten voor de erfpacht hebben afgehaakt. De
burgemeester stelt ook nog dat de inrichting van deze zone, waarvoor het
gemeentebestuur jarenlang heeft geijverd, op de helling zou komen te staan
indien zich geen kandidaat voor deze uitbating zou aandienen.
Op basis van de opmerking van raadslid Vermeire wordt voorgesteld om de
gemeenteraad de kandidaatstelling te laten bevestigen. In toepassing van
artikel 29 van het Gemeentedecreet dient de gemeenteraad zich met
minstens twee derden van de aanwezige leden akkoord te verklaren met
deze wijziging van de dagorde.
Schepen Jacky Maes die ook nog opmerkt dat de gemeenteraad zich straks
ook bij de goedkeuring van de budgetten voor de volgende jaren zal kunnen
uitspreken over deze erfpacht, aangezien hiervoor elk jaar een aanzienlijk
krediet zal moeten worden ingeschreven.
Raadslid Kristof Vermeire die antwoordt dat het budget meer omvat dan
kredieten voor het project “Grasduinen” en dat bijgevolg de
kandidaatstelling voor de uitbating van dit dossier afzonderlijk moet kunnen
worden gestemd.
Raadslid Kristof Vermeire die meer duidelijkheid wenst over een aantal
aspecten van de brede toegankelijkheid van dit domein, de wijze waarop
door de gemeente neveninkomsten zullen worden gegenereerd, de private
partners die zullen worden betrokken bij deze exploitatie, …
Burgemeester Willy Vanhooren en schepen Jacky Maes die antwoorden dat
de toegang tot dit domein gratis zal zijn voor zowel eigen inwoners als
toeristen, maar dat wel inkomsten kunnen worden gegenereerd uit bvb. een
cafétaria, concessie visvijver, … De burgemeester bevestigt dat inderdaad
een externe partner zal worden gezocht voor bepaalde aspecten van de
uitbating waarvoor ook de campinguitbaters zullen worden geconsulteerd
en dat op heden hiervoor nog geen contacten werden gelegd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het onderwerp van punt 6 van de agenda als volgt
te wijzigen : van “Kennisneming van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 24/08/2009 inzake kandidaatstelling voor de
exploitatie van het domein “Grasduinen” tot “Bevestiging van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/08/2009 inzake
kandidaatstelling voor de exploitatie van het domein “Grasduinen”
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Artikel 2
De gemeenteraad bevestigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 24/08/2009 inzake kandidaatstelling voor de exploitatie van het
domein “Grasduinen”. Het dossier kandidaatstelling (visienota en businessplan)
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: secretariaat - Grondverhandelingen. Kosteloze wederoverdracht van een perceel
gemeentegrond, oppervlakte 20,7m², gelegen langs de Zandstraat, kadastraal bekend 2°
afdeling sectie C, deel van 629L

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, , Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief d.d. 06/09/1989 van de gemeenschapsminister van
binnenlandse aangelegenheden en openbare ambt met betrekking tot
overdracht van gronden

Verwijzingsdocumenten

•

akte van kosteloze overdracht d.d. 11/03/1989 van een perceel grond,
kadastraal gekend 2° afdeling sectie C deel van 629L, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 24/07/1989
metingsplan d.d. 19/12/1967
BPA nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij K.B d.d. 13/04/1971, vervallen
verklaard door het BPA nr. 7 “Dorpskom” goedgekeurd door M.B. van
17/11/1994
BPA nr. 7 “Dorpskom” goedgekeurd bij M.B. d.d. 17/11/1994
verzoek van Medard Van Walleghem tot wederoverdracht van een deel van
de kosteloos afgestane grond

•
•
•
•
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

Met het oog op de inlijving in de straatbedding, dit in uitvoering van het
BPA nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij K.B. van 13/04/1971, werd bij akte
van 11/03/1989 door de echtlieden Van Walleghem Medard en Deschacht
Marie-Louise kosteloos 45m² grond afgestaan. Bij de heraanleg van de
Zandstraat werd evenwel slechts 25m² van deze kosteloos verworven
grond ingenomen voor de aanleg van een voetpadzone. Bij deze heraanleg
werd immers rekening gehouden met het nieuw BPA “Dorpskom” dat
werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 17/11/1994.
Het BPA “Dorpskom” van 17/11/1994, voorziet immers in tegenstelling tot
het BPA dat dateert van 13/04/1971 niet meer in de aanleg van openbaar
domein c.q. voetpadzone op een gedeelte met een oppervlakte van 45m².
Dit impliceert dat 20,7m² dat destijds kosteloos werd verworven door ons
bestuur met het oog op de aanleg van een voetpadzone niet meer kan
ingelijfd worden in openbaar domein maar weliswaar nog steeds eigendom
is van ons bestuur en bijgevolg destijds onterecht werd verworven. Bij een
gelijkaardige situatie in de Frankrijklaan werd destijds door het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad beslist om deze grond
opnieuw kosteloos over te dragen aan de toenmalige eigenaars.
Naar aanleiding van een discussie over het verschuldigd zijn van de
verhaalbelasting voor de aanleg van voetpaden langs de Zandstraat heeft
Medard Van Walleghem vastgesteld dat de grond die hij destijds kosteloos
heeft afgestaan, in toepassing van het BPA dat dateert van 1989, niet meer
tot het openbaar domein behoort. Aangezien betrokkene de intentie heeft
om deze grond te verkopen vraagt hij de kosteloze wederoverdracht van
het gedeelte met een oppervlakte van 20,7m².
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het perceel gemeentegrond,
oppervlakte 20,7m², gelegen langs de Zandstraat, kadastraal gekend 2°
afdeling sectie C, deel van 629L kosteloos over te dragen aan de echtlieden
Medard Van Walleghem – Deschacht Marie-Louise, wonende te Bredene,
Duinenstraat 2A.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om het perceel gemeentegrond, oppervlakte 20,7m²,
gelegen langs de Zandstraat, kadastraal gekend 2° afdeling sectie C, deel van
629L kosteloos over te dragen aan de echtlieden Medard Van Walleghem –
Deschacht Marie-Louise, wonende te Bredene, Duinenstraat 2A.

Punt 10: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits- en
gasleidingen en vernieuwen van openbare verlichting in synergie met de werken herinrichting
van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9). Vaststelling van de plannen, voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen.
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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, Sandy Dobbelaere,
Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, 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 (art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit)

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 door AWV) van de weg- en rioleringswerken
herinrichting Prinses Elisabethlaan (N9)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/11/2008
houdende het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst Vlaams
Gewest – Gemeente Bredene voor de herinrichting van de doortocht
Prinses Elisabethlaan (N9)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/12/2008
houdende het 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)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/08/2009
houdende het afsluiten van een addendum samenwerkingsovereenkomst
Vlaams Gewest – Gemeente Bredene voor de herinrichting van de
doortocht Prinses Elisabethlaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/09/2009
houdende de principiële goedkeuring van de voorwaarden van volgende
modulen:
– Module nr. 3 (Vlaams Gewest – Vlaamse Vervoermaatschappij –
Gemeente Bredene) – De herinrichting van de doortochten (Inpassing
van de doortocht van de N9 door de bebouwde kom van de

•

•

•

•
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•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•
•

•

•

gemeente in zijn ruimtelijke omgeving en herinrichting met het oog op
de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de bebouwde
kom)
– Module nr. 4 (Vlaams Gewest – Gemeente Bredene) – De subsidiëring
van wegverlichting langs gewestwegen (Aanbrengen of vernieuwen van
een aan de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte
van de doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de
bebouwde omgeving met het oog op het bevorderen van de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.
dossier en plannen van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor het
saneren van elektriciteitsleidingen en gasbuizen en vernieuwen van
openbare verlichting naar aanleiding van de herinrichting doortocht Prinses
Elisabethlaan

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 200.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de openbare verlichting in de Prinses Elisabethlaan
(N9).
Het college van burgemeester en schepenen heeft heden principieel
goedgekeurd de voorwaarden van volgende modulen:
– Module nr. 3 (Vlaams Gewest – Vlaamse Vervoermaatschappij –
Gemeente Bredene) – De herinrichting van de doortochten (Inpassing
van de doortocht van de N9 door de bebouwde kom van de
gemeente in zijn ruimtelijke omgeving en herinrichting met het oog op
de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de bebouwde
kom)
– Module nr. 4 (Vlaams Gewest – Gemeente Bredene) – De subsidiëring
van wegverlichting langs gewestwegen (Aanbrengen of vernieuwen van
een aan de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte
van de doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de
bebouwde omgeving met het oog op het bevorderen van de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit)
Het Vlaams Gewest zou een forfaitair (niet-geïndexeerd) bedrag van 75.000
EUR per km gewestweg voor de wegverlichting betalen (totale lengte te
verlichten traject 1,14 km)
Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge ontving ons bestuur het
dossier voor het saneren van elektriciteits- en gasleidingen en het
vernieuwen van de openbare verlichting in de Prinses Elisabethlaan (N9)
Elektriciteit
– saneren van 3.615 meter middenspanningsleidingen en 2.224 meter
laagspanningsleidingen
– kostprijsraming: 275.221,43 EUR (financiering deels door
investeringsbudget van Imewo en deels door de Vlaamse Overheid)
Aardgas
– saneren van 1.134 meter gasleidingen
– kostprijsraming:
86.785,53
EUR
(financiering
deels
door
investeringbudget van Imewo en deels door de Vlaamse Overheid)
Openbare verlichting
Omschrijving

Leveren en plaatsen van 2.500 meter
openbare verlichtingskabel 4x10mm Cu
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Imewo
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Ten laste van
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0,00 EUR
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Leveren en plaatsen van 92 openbare
verlichtingspalen (RAL9006) bestaande
uit:
– 35 masten met lichtpunthoogte 5
meter, voorzien van armatuur Citéa
Mini met lamp CDO-TT 70 W
– 39 masten op 8 meter hoogte
voorzien van armatuur Citéa Midi
met lamp SONT-T 100 W en op 6
meter hoogte voorzien van
armatuur Citéa Mini met lamp
CDO-TT 70 W
– 5 masten, lichtpunthoogte 8 meter,
met arm van 1 meter, voorzien van
armatuur Citéa Midi met lamp
SON-T 100 W
– 5 masten, lichtpunthoogte 8 meter,
voorzien van armatuur Citéa Midi
met lamp CDO-TT 100 W
– 6 masten met lichtpunthoogte 6,3
meter, voorzien van armatuur Citéa
Midi met lamp CDO-TT 70 W
– 2 grondspots Terra met lamp
CDO-T 70 W (fitting G12)
Forfaitaire
aansluitingskosten
op
ondergronds O.V.-net - 92 lichtpunten
à 142 EUR
Recupelbijdrage
– 132 armaturen à 0,33 EUR
– 132 lampen à 0,0248 EUR
Totaal exclusief btw
Totaal inclusief
•
•

Financiële
gevolgen

0,00 EUR 190.162,17 EUR

0,00 EUR

13.064,00 EUR

0,00 EUR

43,64 EUR

52.780,00 EUR

32,73 EUR
245.996,07
EUR
Deze opdracht kan ingevolge de technische specificiteit ervan worden
gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Er zijn onvoldoende kredieten beschikbaar voor het financieren van
voornoemde opdracht van nutswerken.
De gemeenteraad wordt
voorgesteld om bij eerstvolgende budgetwijziging 2009 voldoende kredieten
te voorzien voor het financieren van deze opdracht.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Subsidiebelofte
Vlaamse Overheid

Raming Budgetcode
75.000 EUR 426/664-51

Dienst
BD

UITGAVEN
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Omschrijving
O.V.
Elisabethlaan

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
BD
Prinses
245.996,07 EUR 426/732-54/09/09
200.000 EUR
(voorstel gemeenteraad
om bij budgetwijziging
2009
voldoende
kredieten te voorzien)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt hiernavolgende lasten en voorwaarden en
kostprijsraming (gemeentelijk aandeel O.V. - 245.996,07 EUR – incl. btw) vast
van de opdracht van werken voor het saneren van elektriciteits- en gasleidingen
en het vernieuwen van de openbare verlichting in synergie met de werken
herinrichting doortocht Prinses Elisabethlaan (N9).
• Elektriciteit
– saneren van 3.615 meter middenspanningsleidingen en 2.224 meter
laagspanningsleidingen
– kostprijsraming: 275.221,43 EUR (financiering deels door
investeringsbudget van Imewo en deels door de Vlaamse Overheid)
• Aardgas
– saneren van 1.134 meter gasleidingen
– kostprijsraming:
86.785,53
EUR
(financiering
deels
door
investeringbudget van Imewo en deels door de Vlaamse Overheid)
• Openbare verlichting
Omschrijving

Leveren en plaatsen van 2.500 meter
openbare verlichtingskabel 4x10mm Cu
Leveren en plaatsen van 92 openbare
verlichtingspalen (RAL9006) bestaande
uit:
– 35 masten met lichtpunthoogte 5
meter, voorzien van armatuur Citéa
Mini met lamp CDO-TT 70 W
– 39 masten op 8 meter hoogte
voorzien van armatuur Citéa Midi
met lamp SONT-T 100 W en op 6
meter hoogte voorzien van
armatuur Citéa Mini met lamp
CDO-TT 70 W
– 5 masten, lichtpunthoogte 8 meter,
met arm van 1 meter, voorzien van
armatuur Citéa Midi met lamp
SON-T 100 W
– 5 masten, lichtpunthoogte 8 meter,
voorzien van armatuur Citéa Midi
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met lamp CDO-TT 100 W
6 masten met lichtpunthoogte 6,3
meter, voorzien van armatuur Citéa
Midi met lamp CDO-TT 70 W
– 2 grondspots Terra met lamp
CDO-T 70 W (fitting G12)
Forfaitaire
aansluitingskosten
op
ondergronds O.V.-net - 92 lichtpunten
à 142 EUR
Recupelbijdrage
– 132 armaturen à 0,33 EUR
– 132 lampen à 0,0248 EUR
Totaal exclusief btw
Totaal inclusief
–

0,00 EUR

13.064,00 EUR

0,00 EUR

43,64 EUR

52.780,00 EUR

32,73 EUR
245.996,07
EUR

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om bij eerstvolgende budgetwijziging 2009 voldoende
kredieten in te schrijven voor het financieren van de opdracht van levering en
plaatsing van 92 openbare verlichtingspunten in de Prinses Elisabethlaan (N9).

Punt 11: technische dienst - Overheidsopdrachten.
Opdracht van levering van
straatmeubilair. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de 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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 4 bloembakken type
Palladio bestemd voor de voetgangerszone Duinenstraat – Prins Karellaan
aan Verhofste nv, Industrieterrein, Baalkensstraat 9, 9240 Zele voor de prijs
van 4.962,94 EUR (incl. btw)
foto’s divers straatmeubilair

•
Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget is een krediet van 25.000 EUR voorzien voor het
financieren van de opdrachten van levering van straatmeubilair. Het saldo
van dit krediet bedraagt 20.037,06 EUR.
• Voorstel aankoop
– afvalbakken (dennengroen) zonder binnenbak
– aantal: 10 stuks
– kostprijsraming: 3.200 EUR (incl. btw)
– vuilnisrecipiënten cilindrisch – vlak - met binnenbak – staal – inhoud 70 l,
aluminium ral kleur R9006
– aantal: 10 stuks
– kostprijsraming: 6.750 EUR
– bloembakken bestemd voor zone Astridcomplex vervaardigd uit
vezelversterkt of gewapend polyester – afmetingen: 6 hoekig, Ø 150 x 80
cm
– aantal: 7 stuks
– kostprijsraming: 5.000 EUR
• Totale kostprijsraming: 14.950 EUR (incl. btw)

Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
14.950 EUR 421/741-52/09/09
20.037,06 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (14.950 EUR – incl.
btw) vast van de opdrachten van levering van volgend straatmeubilair:
• 10 afvalbakken (dennengroen) zonder binnenbak
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•
•

10 vuilnisrecipiënten cilindrisch – vlak - met binnenbak – staal – inhoud 70 l,
aluminium ral kleur R9006
7 bloembakken bestemd voor zone Astridcomplex vervaardigd uit
vezelversterkt of gewapend polyester – afmetingen - 6 hoekig – Ø 150 x 80
cm

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure

Punt 12: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van feestmateriaal
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de 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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, 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. 25/05/2009 houdende vaststelling van
de voorwaarden, de kostprijsraming (15.195 EUR – incl. btw) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van divers
feestmateriaal
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/06/2009
houdende volgende toewijzingen:
– 10 podiumelementen “Pratical Master”, 8 reeksen insteekpoten voor
een vaste podiumhoogte van 0,40 m en 10 reeksen telescopische

•

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2009

26

•

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

insteekpoten aan Touartube nv, Menenstraat 406, 7700 Moeskroen
voor de prijs van 7.034,70 EUR (incl. btw)
– schroeffundamenten aan XB Components nv, Ter Stratenweg 29, 2520
Oelegem, voor de prijs van 2.904,00 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2009
houdende volgende toewijzingen:
– 40 tafels met ijzeren onderstel, opklapbaar aan de firma Lepage, Zoning
Industriël Martinrou, Rue de Berlaimont 4, 6220 Fleurus voor de prijs
van 2.962,08 EUR (incl. btw)
– 10 bartafels (afmetingen Ø 85 x hoogte 110 cm) aan Hilma nv,
Sparrestraat 8, 8890 Moorslede voor de prijs van 629,20 EUR (incl.
btw)
– 1 kabelkar standaard ROX-systeem en 4 extra haspels aan ROX bvba,
Leemkuilstraat 144, 3570 Alken voor de prijs van 1.246,30 EUR (incl.
btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/07/2009
houdende toewijzing van 5 ronde opklapbare bartafels bestemd voor het
gemeentehuis aan Hilma, Sparrestraat 8, 8890 Moorslede, voor de prijs van
314,60 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/07/2009
houdende toewijzing van 20 vlaggenmasten aan Declercq nv, Zoning
Ieperleekanaal Noord, Zwaanhofweg 11, 8900 Ieper, voor de prijs van
1.555,58 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/08/2009
houdende bevestiging van de opdracht van levering van 10 opklapbare
bartafels door de firma Lepage, Zoning Industriël Martinrou, Rue de
Berlaimont 4, 6220 Fleurus, voor de prijs van 730,24 EUR (incl. btw)

In het investeringsbudget 2009 is een krediet ingeschreven van 25.000 EUR
voor het financieren van de opdrachten van levering van divers
feestmateriaal. Het saldo van dit krediet bedraagt 7.623,30 EUR.
Voorstel aankoop
– Verdeelkasten elektriciteit
– voor het verdelen van 3-fasige stroom naar mono-fasige aansluiting
– worden gebruikt bij diverse festiviteiten als aansluitkast voor
gewone aansluitingen
– aantal: 6 stuks
– kostprijsraming: 4.200 EUR
– Stoelen
– bordeauxkleurige stapelbare, vervaardigd uit polypropyleen
– aantal: 100 stuks
– kostprijsraming: 3.000 EUR (incl. btw)
– Haspel voor kabelkar
– handig systeem voor het oprollen van lange en zware kabels (geen
lussen na het afrollen waardoor knopen in kabels afnemen)
– de haspel is afneembaar en gemakkelijk stapelbaar
– wordt gebruikt om zware elektriciteitskabels gemakkelijk te
verplaatsen tijdens evenementen
– kostprijsraming: 170 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming: 7.370 EUR (incl. btw)
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Kabelhaspel,
verdeelkasten
stoelen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
7.370 EUR 762/744-51/09/09
en
7.623,30 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (7.370 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van volgend feestmateriaal:
– Verdeelkasten elektriciteit
– voor het verdelen van 3-fasige stroom naar mono-fasige aansluiting
– worden gebruikt bij diverse festiviteiten als aansluitkast voor
gewone aansluitingen
– aantal: 6 stuks
– kostprijsraming: 4.200 EUR
– Stoelen
– bordeauxkleurige stapelbare, vervaardigd uit polypropyleen
– aantal: 100 stuks
– kostprijsraming: 3.000 EUR (incl. btw)
– Haspel voor kabelkar
– handig systeem voor het oprollen van lange en zware kabels (geen
lussen na het afrollen waardoor knopen in kabels afnemen)
– de haspel is afneembaar en gemakkelijk stapelbaar
– wordt gebruikt om zware elektriciteitskabels gemakkelijk te
verplaatsen tijdens evenementen
– kostprijsraming: 170 EUR (incl. btw)
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure

Punt 13: technische dienst - Overheidsopdrachten. Machines, exploitatiemateriaal en
uitrusting. Opdracht van levering van divers materiaal. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen.
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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, Sandy Dobbelaere,
Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, 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

•

advies preventieadviseur over het voorstel tot aankoop van een minigraafmachine en diverse machines

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van levering van divers materiaal voor
het dienstengebouw technische dienst.
Voorstel aankopen
Kostprijsraming
– Bosmaaier
980 EUR
– Bladblazer
360 EUR
– Haagschaar (blad van 60 cm)
650 EUR
– Kettingzaag (blad van 35 cm)
550 EUR
– Motoculteur
2.100 EUR
– Dieselmotor – 5-10 PK
– Met bakfrees breedte ± 35 – 37 cm
– Handgestart
– Versnellingen minimum 1 vooruit en minimum 1 achteruit
– Mogelijkheid tot opbouwopties – werktuig aankoppeling met
snelkoppeling (o.a. dodemansknop)
– Maaibalk – vingermaaier
– Voorzien van demonstratie
– Voorzien van alle wettelijke veiligheden
– Nederlandse bedienings- en onderhoudsvoorschriften
– Nederlandstalig boek met beschrijving onderdelen
– Snoerloze schroefboormachine
390 EUR
– Schuurmachine
300 EUR
– Boorslijpmachine
250 EUR

•
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•
Financiële
gevolgen

– Freesmachine met trommels
2.900 EUR
– Dient in één arbeidsgang tot 3 mm beton of asfalt te verwijderen.
– Werkdiepte trapsgewijs regelbaar met hefboom en tandbeugel
– Elektromotor monofasig 220 V
– 3 trommels
– EG-conformiteitsverklaring
– Onderdelenlijst en veiligheidsvoorschriften in het Nederlands
– Koudwater hogedrukreiniger
1.000 EUR
– Stroomaggregaten
2.250 EUR
– Compacte pomp
3.750 EUR
– Hydraulische hamer voor mini-graafmachine 6.450 EUR
– Onderhoudsvrije hamer
– Conische beitel die een exploderende kracht uitoefent op het beton
– Beitel draait los rond en draait zich altijd in de beste positie zodat er
zo weinig mogelijk spanning op de beitel komt
– Hamer dient uitgerust met CBE-techniek d.w.z. dat de hamer altijd
dezelfde slagenergie vrijgeeft, onafhankelijk van het geleverde
oliedebiet van de machine
– Boor voor mini-graafmachine
5.500 EUR
– Lengte: 1,24 m
– Diameter: 120 mm
– Met ophanging en slangen
– Compressor
750 EUR
Totale kostprijsraming: 28.180 EUR (incl. btw)

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
28.180 EUR 421/744-51/09/09
30.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming (28.180 EUR –
incl. btw) van de opdracht van levering van volgend materiaal bestemd voor het
dienstengebouw technische dienst
• Voorstel aankopen
– Bosmaaier
– Bladblazer
– Haagschaar (blad van 60 cm)
– Kettingzaag (blad van 35 cm)
– Motoculteur
– Dieselmotor – 5-10 PK
– Met bakfrees breedte ± 35 – 37 cm
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–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

– Handgestart
– Versnellingen minimum 1 vooruit en minimum 1 achteruit
– Mogelijkheid
tot opbouwopties – werktuig aankoppeling met
snelkoppeling (o.a. dodemansknop)
– Maaibalk – vingermaaier
– Voorzien van demonstratie
– Voorzien van alle wettelijke veiligheden
– Nederlandse bedienings- en onderhoudsvoorschriften
– Nederlandstalig boek met beschrijving onderdelen
Snoerloze schroefboormachine
Schuurmachine
Boorslijpmachine
Freesmachine met trommels
– Dient in één arbeidsgang tot 3 mm beton of asfalt te verwijderen
– Werkdiepte trapsgewijs regelbaar met hefboom en tandbeugel
– Elektromotor monofasig 220 V
– 3 trommels
– EG-conformiteitsverklaring
– Onderdelenlijst en veiligheidsvoorschriften in het Nederlands
Koudwater hogedrukreiniger
Stroomaggregaten
Compacte pomp
Hydraulische hamer voor mini-graafmachine
– Onderhoudsvrije hamer
– Conische beitel die een exploderende kracht uitoefent op het beton
– Beitel draait los rond en draait zich altijd in de beste positie zodat er
zo weinig mogelijk spanning op de beitel komt
– Hamer dient uitgerust met CBE-techniek d.w.z. dat de hamer altijd
dezelfde slagenergie vrijgeeft, onafhankelijk van het geleverde
oliedebiet van de machine
Boor voor mini-graafmachine
– Lengte: 1,24 m
– Diameter: 120 mm
– Met ophanging en slangen
Compressor

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 14: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van metalen
trapplatforms. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, 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

•

advies preventieadviseur over de aankoop van metalen trapplatforms
bestemd voor het containerpark

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 7.500 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van levering van metalen ladders
(trapplatforms), bestemd voor het gemeentelijk containerpark.
Voorgesteld wordt om 2 metalen trapplatforms te laten vervaardigen voor
het gemeentelijk containerpark (deponeren van afval in containers).
Lasten en voorwaarden
– Algemeen
– Hoogte basis: 125 cm
– Lengte basis: 450 cm
– Breedte basis: 108 cm
– Volledige metalen constructie
– Traptreden
– De trap wordt opgebouwd uit 5 treden en 1 bordes
– Optrede: min 13 cm - max 20
– Aantrede: min 25 cm – max 30 cm
– De voorkeur gaat uit naar een optrede van 18 cm en een aantrede
van 27 cm (volgens formule (2x18) +(1x27) = 63 cm)
– De hoogte dient over de ganse trap aangehouden te worden, vanaf
het grondoppervlak tot en met het bordes. De breedte van de
traptreden bedraagt 100 cm
– De traptreden zijn geconstrueerd uit een slipvrij gegalvaniseerd
metaalrooster
– Hellingshoek
– De trap dient geconstrueerd te worden met een hellingshoek van
30 – 35°
– Leuningen

•
•
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–

Langsheen beide zijden van de trap dient een leuning aangebracht
op 90 cm hoogte, gemeten vanaf de traptreden. Tevens dient aan
weerszijden een tussenleuning te worden voorzien op 60 cm
hoogte.
– Het bordes wordt voorzien van een leuning op een hoogte van 10
cm met een tussenleuning op 60 cm
– Bordes
– Het bordes heeft een lengte van 260 cm en staat op een hoogte
van 125 cm gemeten vanaf het grondoppervlak. Het bordes wordt
aan beide zijden omgeven door een stootplint van minstens 10 cm
hoog
– Het bordes wordt voorzien van een leuning op een hoogte van
100 cm met een tussenleuning op 60 cm
– Schilderen
– Kleur geel RAL 1021
– Kostprijsraming
– 7.500 EUR (incl. btw)
Financiële
gevolgen

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

Tussenkomsten

•
•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
7.500 EUR 876/744-51/09/09
7.500 EUR

Dienst
BD

Raadslid Raf Pyra die het voorstel formuleert om de afvalcontainers in het
containerpark halfondergronds te plaatsen om de toegankelijkheid en
gebruiksgemak ervan te verbeteren.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat het college van burgemeester en
schepenen destijds, na bezoek aan diverse containerparken, geopteerd heeft
voor bovengrondse containers dit om reden van veiligheid en kostprijs.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (7.500 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van 2 metalen stapelplatforms bestemd
voor het gemeentelijk containerpark (deponeren van afval in de containers)
• Lasten en voorwaarden
– Algemeen
– Hoogte basis: 125 cm
– Lengte basis: 450 cm
– Breedte basis: 108 cm
– Volledige metalen constructie
– Traptreden
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–
–
–
–

–
–

–

–

De trap wordt opgebouwd uit 5 treden en 1 bordes
Optrede: min 13 cm - max 20
Aantrede: min 25 cm – max 30 cm
De voorkeur gaat uit naar een optrede van 18 cm en een aantrede
van 27 cm (volgens formule (2x18) +(1x27) = 63 cm)
– De hoogte dient over de ganse trap aangehouden te worden, vanaf
het grondoppervlak tot en met het bordes. De breedte van de
traptreden bedraagt 100 cm
– De traptreden zijn geconstrueerd uit een slipvrij gegalvaniseerd
metaalrooster
Hellingshoek
– De trap dient geconstrueerd te worden met een hellingshoek van
30 – 35°
Leuningen
– Langsheen beide zijden van de trap dient een leuning aangebracht
op 90 cm hoogte, gemeten vanaf de traptreden. Tevens dient aan
weerszijden een tussenleuning te worden voorzien op 60 cm
hoogte.
– Het bordes wordt voorzien van een leuning op een hoogte van 10
cm met een tussenleuning op 60 cm
Bordes
– Het bordes heeft een lengte van 260 cm en staat op een hoogte
van 125 cm gemeten vanaf het grondoppervlak. Het bordes wordt
aan beide zijden omgeven door een stootplint van minstens 10 cm
hoog
– Het bordes wordt voorzien van een leuning op een hoogte van 100
cm met een tussenleuning op 60 cm
Schilderen
– Kleur geel RAL 1021

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure

Punt 15: personeelsdienst - Personeel. Her vaststelling van het arbeidsreglement:
- voor het personeel (m.u.v. de jobstudenten en de monitoren);
- voor de jobstudenten en monitoren.

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Wet d.d. 08/04/1965 betreffende het arbeidsreglement
Wet d.d. 18/12/2002 tot wijziging van de wet d.d. 08/04/1965 tot instelling
van de arbeidsreglementen
toepasselijke artikels van het Gemeentedecreet m.b.t. het personeel: artikel
105 (rechtspositieregeling); artikels 107 tot en met 112 (deontologische
rechten en plichten); artikels 118 tot en met 144 (tucht)
artikel 253 van het Gemeentedecreet (toezendingsplichtige besluiten)
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

•
•
•
•

•
•

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/02/2008 houdende vaststelling van
het arbeidsreglement (met afzonderlijke versie voor jobstudenten en
monitoren)
aangetekend schrijven d.d. 25/04/2008 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur met de vraag om rekening te houden met een aantal opmerkingen
betreffende de vaststelling van het arbeidsreglement
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
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
schrijven d.d. 12/02/2009 van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - dienst Toezicht op het
Welzijn op het werk - inspectie West-Vlaanderen, met het verslag
nr.105/09/phd/013 (met voorstel tot aanvulling van het arbeidsreglement
met contactgegevens toezicht op het welzijn op het werk)
programmawet d.d. 22/12/2008 en meer bepaald artikels 133 tot en met
135 betreffende het vaderschapsverlof (wijziging opnametermijn zoals
voorzien in de Arbeidsovereenkomstenwet van 03/07/1978)
Koninklijk Besluit d.d. 27/01/2008 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers
aanpassing loongrensbedragen Arbeidsovereenkomstenwet per 01/01/2009
- conform cijfers voor 2009 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op
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•

•
•
•
•
•
•

Voorgeschiedenis

12/11/2008
uittreksel uit het verslag van de bijeenkomst van het managementteam op
18/06/2009 met het voorontwerp van de wijzigingen van het
arbeidsreglement, zoals opgemaakt door de gemeentesecretaris in overleg
met het managementteam
bijlage 1 (wijziging algemeen arbeidsreglement) en bijlage 2 (wijziging
arbeidsreglement jobstudenten en monitoren) van de huidige
gemeenteraadsbeslissing met de voorgestelde wijzigingen
verslag van de vergadering van het basisoverlegcomité - gemeentepersoneel
van 10/07/2009, waarbij kennis genomen wordt van het ontwerpvoorstel
tot wijziging van het arbeidsreglement
protocol d.d. 10/07/2009 van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement
dienstnota d.d. 06/08/2009 (ref. PERS/2009/12) m.b.t. de consultatie van de
personeelsleden over de ontwerp-wijziging van het arbeidsreglement (van
vrijdag 07/08/2009 tot en met vrijdag 04/09/2009)
register van opmerkingen op het ontwerp (wijziging) van arbeidsreglement
de gecoördineerde tekst van de arbeidsreglementen (inclusief de wijzigingen
voorgesteld aan de gemeenteraad in zitting van 21/09/2009)

Fase
Actie
vaststelling
van
het gemeenteraad
arbeidsreglement
vaststelling
van
de gemeenteraad
rechtspositieregeling
met
ingang van 01/01/2009
her vaststelling van de gemeenteraad
rechtspositieregeling

Datum
04/02/2008
23/03/2009
27/07/2009

Feiten, context Vaststelling arbeidsreglement
en argumentatie De gemeenteraad heeft in zitting van 04/02/2008 een arbeidsreglement
vastgesteld (1 versie voor de ‘gewone’ personeelsleden en 1 versie voor de
jobstudenten en monitoren), waardoor voldaan wordt aan de verplichting van
de werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die
op de arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn.
Het arbeidsreglement vervult in essentie een informatierol en moet de
volgende zaken verplicht vermelden:
• de werkroosters;
• de wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon;
• de opzeggingstermijnen en de dringende redenen die een beëindiging zonder
opzegging rechtvaardigen;
• de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel;
• de straffen (en geldboeten), de tekortkomingen die zij bestraffen en de
beroepsmogelijkheden;
• EHBO-gegevens (hulpverleners, plaats verbandkist) en procedure bij
arbeidsongeval;
• gegevens omtrent de jaarlijkse vakantie (duur, modaliteiten opname);
• de namen van de leden van het comité voor preventie en bescherming op
het werk en van de leden van de syndicale afvaardiging;
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• het adres van de diensten van de Inspectie van de Sociale Wetten;
• andere vermeldingen opgelegd door andere wettelijke en reglementaire
bepalingen.
De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling waartoe ook het arbeidsreglement behoort - 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).
Wijzigingen arbeidsreglement
In de bijlagen (bijlage 1 - ‘gewone’ personeelsleden en bijlage 2 - jobstudenten
en monitoren) worden alle voorgestelde wijzigingen van het arbeidsreglement
per artikel weergegeven.
Het arbeidsreglement en de andere statuten en reglementeringen betreffende
de arbeidsorganisatie van de personeelsleden, zijn documenten met een gelijke
waarde en mogen niet van elkaar afwijken.
Omdat het huidige arbeidsreglement nog niet in overeenstemming is met de
nieuwe rechtspositieregeling (vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
23/03/2009 en gewijzigd in zitting van 27/07/2009) wordt in de voorgestelde
wijziging van het arbeidsreglement voorzien dat de betrokken bepalingen van
het
arbeidsreglement
aangepast
worden
aan
deze
nieuwe
rechtspositieregeling.
Daarnaast zijn er om de volgende redenen ook nog een paar kleine andere
wijzigingen voorzien:
• aanvulling contactgegevens: toezicht op het werk (op vraag van de betrokken
instantie, zie artikel 19, procedure geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag) en syndicale afvaardiging (zie wijzigingen onder hoofdstuk XVI);
• rechtzetting minimumduur prestaties per werkperiode voor het personeel
van de dienst buitenschoolse opvang (zie artikel 28 - laatste zin);
• aanvulling gegevens EHBO-hulpverleners (zie artikel 46);
• een gewijzigde wetgeving i.v.m. het gezondheidstoezicht (meer bepaald het
recht op een voorafgaande medische controle voorafgaand aan de
werkhervatting na een lange periode van arbeidsongeschiktheid (4 weken of
meer): zie artikel 49);
• aanvulling of wijziging van de uurroosters: zie onderstaande opmerkingen (en
de wijzigingen onder BIJLAGE 4: uurroosters).
Opmerkingen i.v.m. de gewijzigde uurroosters:
• De gewijzigde uurroosters zijn individuele afwijkingen op de algemeen
gangbare roosters en zijn tot stand gekomen op vraag van de betrokken

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2009

37

•

•

•
•

personeelsleden zelf - tenzij het een regeling betreft die in de volgende
opmerkingen toegelicht wordt.
De voorgestelde algemene wijziging betreffende het administratief
personeel voor het gemeentehuis is een rechtzetting van de
oorspronkelijke omschrijving van de zomerdienstregeling die niet
helemaal overeenstemde met de effectieve regeling.
De voormalige 6-wekelijkse cyclus voor de dienst toerisme wordt
aangevuld met een 5-wekelijkse cyclus, die nodig was ingevolge een
gewijzigde personeelsbezetting op de dienst. De toe te passen cyclus is dus
afhankelijk van het aantal werknemers dat de cyclus volgt. Hierdoor is
er steeds een evenredige spreiding van de te presteren weekends.
De dienstregeling voor de stadswacht was nog niet voorzien in het
arbeidsreglement en wordt dus toegevoegd.
Voor de dienstregeling voor het containerpark (containerpark 4) wordt
expliciet vermeld wanneer de betrokken regeling van toepassing is, nl. van
01/04 tot 30/09 (vroeger werd dit niet vermeld, maar wel al in die periode
toegepast).

De voorgestelde wijzigingen van het arbeidsreglement betreffen dus
hoofdzakelijk een noodzakelijke aanpassing van dit reglement aan de
nieuwe rechtspositieregeling.
Akkoord vakorganisaties en resultaat consultatie personeelsleden
De vakorganisaties hebben de ontwerp-wijziging van de arbeidsreglementen onder voorbehoud van opmerkingen door de personeelsleden na
kennisneming - goedgekeurd.
Conform artikel 11 van de Wet van 08/04/1965 betreffende het
arbeidsreglement is het ontwerp ter kennis gebracht van de
personeelsleden, die gedurende een termijn van minstens 15 dagen individueel of door toedoen van een personeelsafvaardiging of
vakbondsafvaardiging - hun opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen van
het arbeidsreglement konden noteren in een register.
Door de personeelsleden werden n.a.v. de consultatieronde (periode van
07/08/2009 tot en met 04/09/2009) geen opmerkingen gemaakt.
Advies

Met betrekking tot de ontwerp-wijzigingen van het arbeidsreglement:
• werd door het managementteam in vergadering van 18/06/2009 gunstig
advies verleend;
• werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité op 10/07/2009 onder voorbehoud van opmerkingen door personeelsleden - een protocol
van akkoord afgesloten;
• werden door de personeelsleden tijdens de consultatieronde (periode
van 07/08/2009 tot en met 04/09/2009) geen opmerkingen gemaakt.

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
Het arbeidsreglement, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
04/02/2008 voor enerzijds het personeel (m.u.v. de jobstudenten en de
monitoren) en voor anderzijds de jobstudenten en monitoren, wordt gewijzigd
zoals voorzien in bijlage 1 (document bestaande uit 15 pagina’s) en in bijlage 2
(document bestaande uit 4 pagina’s). Deze bijlagen maken integrerend deel uit
van dit besluit.
Artikel 2
De gecoördineerde tekst van het arbeidsreglement voor enerzijds het
personeel (m.u.v. de jobstudenten en de monitoren) en voor anderzijds de
jobstudenten en monitoren van het gemeentebestuur wordt vastgesteld.
Het arbeidsreglement voor het personeel (m.u.v. de jobstudenten en de
monitoren) is een document bestaande uit 59 artikels, 39 pagina’s (exclusief
bijlagen), met 5 bijlagen, waaronder de deontologische code voor het
gemeentepersoneel.
Het arbeidsreglement voor de jobstudenten en monitoren is een document
bestaande uit 48 artikels, 31 pagina’s (exclusief bijlagen), met 2 bijlagen.
Deze documenten maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur en aan
de Inspectie van de Sociale Wetten. Het afschrift voor de Inspectie van de
Sociale Wetten wordt vergezeld van het ondertekend register van opmerkingen
op het ontwerp (wijziging) van het arbeidsreglement.

Punt 16: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Breeweg". Definitieve vaststelling.

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 49 van het decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de
Ruimtelijke Ordening

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•

ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ”Afbakening
regionaalstedelijk gebied Oostende”
Gewestplan “Oostende-Middenkust” goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 6/03/2002 houdende goedkeuring van het Ruimtelijk
Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/02/2008 houdende:
- vaststelling van het bestek (nr. RUP0801) en de kostprijsraming (30.000
EUR) van de opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
- vaststelling van de wijze van gunnen, meerbepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/03/2008
houdende toewijzing van deze opdracht van diensten aan Grontmij,
Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
beslissing van de gemeenteraad d.d.23/03/2009 houdende voorlopige
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 17/02/2009 en 17/08/2009
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”

Door de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” kan de
bestemming, inrichting en beheer van deze ruimte worden geregeld op het
gewenste schaalniveau, meerbepaald enerzijds bestemming “wonen” en
anderzijds bestemming ”gemeenschapsvoorzieningen”, rekening houdend
met het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan daaromtrent. De locatie ter hoogte van de Breeweg komt het
meest in aanmerking voor de inplanting van serviceflats, gezien de grootte
van het terrein en de bestemming volgens het gewestplan.
Op 17/03/2008 werd de opdracht van diensten tot opmaak van dit plan
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

door het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan
Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
werd aangepast aan de opmerkingen van de GECORO en de bovenlokale
overheden (plenaire vergadering d.d. 20/02/2009).
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” werd in
zitting van de gemeenteraad van 23/03/2009 voorlopig vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” onderworpen aan een
openbaar onderzoek binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling.
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 27/04/2009 t.e.m.
27/06/2009.
Binnen de termijn van het openbaar onderzoek werden alle adviezen,
bezwaren en opmerkingen door de GECORO gebundeld voor het
uitbrengen van advies binnen de 90 dagen na einde openbaar onderzoek.
Na uitspraak over de bezwaren en opmerkingen werd het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” in zitting van 17/08/2009
door de GECORO gunstig geadviseerd.
De gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren samen met het
gemotiveerd advies van de GECORO die de integrale adviezen van de
bestendige deputatie en het Agentschap RO-Vlaanderen bevat werden op
04/09/2009 of binnen de 90 dagen na het einde van het openbaar
onderzoek overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 07/09/2009
kennis genomen van het advies van de GECORO over het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”. Dit advies bevat het
integrale advies van de bestendige deputatie.
Dit ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” is
conform met de voorschriften van het ontwerp van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende”

Advies

•

De GECORO heeft op 17/08/2009 een gunstig advies uitgebracht over het
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”

Openbaar
onderzoek

•

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
werd van 27/04/2009 tot en met 27/06/2009 onderworpen aan een
openbaar onderzoek

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”
definitief vast.
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Punt 17: technische dienst - Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende de
periode 2010-2013. Goedkeuring principe gezamenlijke opdracht Gemeente BredeneOCMW Bredene. Vaststellen bestek, lijsten te verzekeren risico's, kostprijsraming en 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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, 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

•

brief van P&V Verzekering cvba d.d. 13/07/2009 aan de Gemeente Bredene
betreffende stopzetting van diverse verzekeringspolissen
brief van P&V Verzekering cvba d.d. 13/07/2009 aan het OCMW Bredene
betreffende stopzetting van diverse verzekeringspolissen
ontwerp bestek (2009/VERZ01) betreffende de opdracht van diensten tot
het verzekeren van diverse risico’s gedurende een periode van 4 jaar
(Gemeente Bredene-OCMW Bredene)
opgave van de te verzekeren risico’s (Gemeente Bredene)
opgave van de te verzekeren risico’s (OCMW Bredene)

•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•

Bij brieven van 13/07/2009 werd zowel de Gemeente Bredene als het
OCMW Bredene door P&V Verzekering cvba kennis gegeven van de
stopzetting van diverse verzekeringspolissen per 01/01/2010.
Een
onderzoek door de verzekeringsmaatschappij van de globale
schadestatistiek van de verzekeringsportefeuilles van de Gemeente Bredene
en het OCMW Bredene heeft namelijk uitgewezen dat deze een
onevenwichtig resultaat vertonen.
Het OCMW Bredene drukt de wens uit om samen met de Gemeente
Bredene een nieuwe desbetreffende opdracht van diensten toe te wijzen.
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•

•

•

•

Voornoemd bestuur dient in dit geval het college van burgemeester en
schepenen aan te duiden om, in gezamenlijke naam, bij de toewijzing en de
uitvoering van de opdracht op te treden.
Artikel 19 van de wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten laat toe dat o.a. gezamenlijke diensten voor rekening van
verschillende opdrachtgevende overheden, in het algemeen belang, worden
samengevoegd in één enkele opdracht (gunstiger prijzen).
Summiere opgave voorwaarden
Bijzonder lastenboek-bestek (2009/VERZ01)
- Opdracht verzekeringsdiensten, opgesplitst in lot 1 (Materiële schade),
lot 2 (Burgerlijke aansprakelijkheid), lot 3 (Ongevallen) en lot 4 (Auto)
- Opdracht kan enkel worden toegewezen aan verzekeraars, zonder
tussenkomst van bemiddelaars
- Mogelijkheid indienen een offerte voor één of meerdere loten of voor
het geheel van de loten
- De polissen worden onderschreven voor de duur van één jaar met
mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes
van één jaar, zonder evenwel een totale duur van 4 jaar te overschrijden
Lijsten te verzekeren risico’s per bestuur
Opgave kapitaal gebouwen + inboedel , voertuigen, vervoer en verblijf
waarden, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, objectieve
burgerlijke aansprakelijkheid brand/ontploffing etc.
Voorstel wijze van gunnen
Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking, conform artikel
17 § 3 4° van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten (uitzonderingsprocedure). De aard van de diensten is immers
dusdanig dat de specificaties van de opdracht niet met voldoende
nauwkeurigheid kunnen worden bepaald om de toewijzing toe te laten
volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag.
Deze
procedure is aangepast aan de complexe aard van de verzekeringsdiensten,
die niet altijd toelaat om, vanaf het begin van de procedure, een voldoende
duidelijke omschrijving van de bijzonderheden van de opdracht te geven en
biedt heel wat soepelheid door het feit dat onderhandelingen over de
voorwaarden mogelijk zijn, zelfs verplicht en dit in tegenstelling tot andere
procedures met bekendmaking.
Voorstel na de kwalitatieve selectie, minstens 3 kandidaat-verzekeraars uit
te nodigen voor het indienen van een offerte, indien voldoende geschikte
kandidaten, gelet dat deze wijze van gunnen behoort tot de beperkte
procedures. Bij dergelijke procedure is er eerst een algemene oproep
(bekendmaking in Publicatieblad van de Europese Gemeenschap en Bulletin
der Aanbestedingen), waarna een selectie van de kandidaten gebeurt op
basis van hun persoonlijke kwaliteit. Vervolgens worden de kandidaten, die
goed bevonden worden, uitgenodigd een aanbieding in te dienen, dit op
basis van het bijzonder lastenboek-bestek
Kostprijsraming van de opdracht van diensten (2010 tot en met 2013)
Gemeente Bredene
150.000 EUR/jaar – 600.000 EUR/4 jaar
OCMW Bredene
50.000 EUR/jaar – 200.000 EUR/4 jaar
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•

Financiële
gevolgen

De totale raming (800.000 EUR/4 jaar) overschrijdt de drempel van de
Europese bekendmaking, die wettelijk is vastgelegd op 206.000 EUR, btw
exclusief
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- goedkeuring te hechten aan het principe van een gezamenlijke opdracht
van diensten met als voorwerp het verzekeren van diverse risico’s
gedurende de periode 2010-2013 en dit voor de Gemeente Bredene en
het OCMW Bredene;
- vast te stellen het bestek (2009/VERZ01), de kostprijsraming (800.000
EUR/4 jaar, btw inclusief), de lijsten van de te verzekeren risico’s per
bestuur en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure met Europese
bekendmaking)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Verzekeringen: andere
ontvangsten
en
terugvorderingen
(recuperatie kostprijs
verzekeren
diverse
risico’s
OCMW
Bredene)

Raming Budgetcode
50.000 EUR/jaar 050/161-48
(200.000 EUR/4
jaar)

Dienst
GD

UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
GD
Verzekeringen diverse 200.000 EUR/jaar 050/….
(brand, BA, voertuigen
(800.000 EUR/4
etc…)
Gemeente
2010
+
jaar) Budget
Bredene-OCMW
meerjarig
financieel
Bredene
beleidsplan

Tussenkomsten

•

•

•

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen of de verwijzing in de
opzegbrief naar de globale schadestatistiek en het onevenwichtig resultaat
betekent dat de dekking van de diverse polissen niet meer rendabel is voor
verzekeringsmaatschappij P&V.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat P&V reeds een schadevergoeding
incalculeert voor een ongeval met motorrijder in de Sluizenstraat waarvoor
de gemeente aansprakelijk wordt gesteld. Over deze aansprakelijkheid is
evenwel nog geen uitspraak gedaan door de rechtbank. De opzeg door
P&V is, aldus schepen Jacky Maes, des te vreemder omdat vorig jaar nog, na
onderhandelingen, een aanzienlijke korting werd gekregen op de premie
voor de verzekering arbeidsongevallen.
Voorzitter Eddy Gryson die toelicht dat bij schadegevallen onmiddellijk
provisies worden genomen door de verzekeringsmaatschappijen met
vermoedelijk, in het geval van de vordering voor het ongeval in de
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•

Sluizenstraat, een negatieve balans tot gevolg. Voorzitter Eddy Gryson
geeft ook nog mee dat de opzeg door P&V vermoedelijk voortspruit uit de
bankencrisis.
Burgemeester Willy Vanhooren die stelt dat hij ten zeerste ontstemd is
over de wijze waarop P&V, na jarenlange samenwerking, de diverse polissen
eenzijdig heeft opgezegd. De burgemeester stelt dat dit als brutaal en grof
wordt ervaren en dat de bankencrisis geen excuus kan zijn voor dergelijke
handelswijze.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het principe van een gezamenlijke
opdracht van diensten met als voorwerp het verzekeren van diverse risico’s
gedurende de periode 2010-2013 en dit voor de Gemeente Bredene en het
OCMW Bredene.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bijzonder lastenboekbestek (2009/VERZ01), de kostprijsraming (800.000 EUR/4 jaar, btw inclusief),
de lijsten van de te verzekeren risico’s per bestuur en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking).
Het bestek en de lijsten van de te verzekeren risico’s per bestuur maken
integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 18: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijziging van de financiële nota en
de beleidsnota van het budget 2009 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst.

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 15 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit

Juridische grond

•

artikels 15 t.e.m. 16 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit
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
onderrichtingen d.d. 18/07/2008 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling lokale en provinciale besturen – financiën en
personeel, houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten en
meerjarenplannen voor 2009 van de gemeenten en van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
artikel 154 van het Gemeentedecreet

•
•

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 betreffende de vaststelling
van de gemeentebegroting (financiële nota van het budget) voor het
dienstjaar 2009
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 26/09/2008 betreffende de
specifieke aandachtspunten tot de opmaak van het gemeentebudget en het
meerjarig financieel beleidsplan
kennisname van het college van burgemeester en schepenen d.d.
14/09/2009 van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in de buitengewone dienst
verslag van het managementteam d.d. 08/09/2009 waarbij de
gemeentesecretaris het voorontwerp van de wijziging van de financiële nota
en de beleidsnota van het budget 2009 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in
buitengewone dienst verduidelijkt

Feiten,
Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en buitengewone
context
en dienst:
argumentatie • Gewone dienst

volgens
het
oorspronkelijk
verhoging +
budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening 2007
Resultaat
begrotingsrekening 2008
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening 2008
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4.807.612,11

0,00

- 398.835,00

694.764,75

4.408.777,11

694.764,75

verlaging -

0,00

na
de
voorgestelde
wijziging

4.807.612,11

295.929,75

0,00

5.103.541,86
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(definitief)
Wijziging
fin.nota
van het budget 2009
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar

19.954.125,00

323.368,00

41.280,00 20.236.213,00

20.549.518,00

194.226,00

192.721,00 20.551.023,00

Ontvangsten
vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00
3.000,00

749.875,00
67.975,00

0,00
0,00

749.875,00
70.975,00

0,00
450.000,00

0,00
1.550.000,00

0,00
0,00

0,00
2.000.000,00

- 1.048.393,00

- 738.958,00

Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van
het budget 2009

•

- 151.441,00 - 1.635.910,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2009 3.467.631,86

Buitengewone dienst

volgens
het
oorspronkelijk
budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening 2007
Resultaat
begrotingsrekening 2008
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening 2008
(definitief)
Wijziging
fin.nota
van het budget 2009
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten
vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
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verhoging +

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

1.488.637,94

0,00

0,00

1.488.637,94

- 970.150,00

402.362,92

0,00

- 567.787,08

518.487,94

402.362,92

0,00

920.850,86

1.419.800,00

29.700,00

1.320.350,00

129.150,00

2.305.000,00

172.526,00

687.500,00

1.790.026,00

0,00
13.000,00

0,00
122.285,00

0,00
0,00

0,00
135.285,00
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Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van
het budget 2009

450.000,00
0,00

550.000,00
0,00

0,00
0,00

1.000.000,00
0,00

- 448.200,00

284.889,00

632.850,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2009

- 796.161,00

124.689,86

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen (Kristof Vermeire, Raf Pyra, Liesbeth
Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
De wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het budget nr. 1 in
gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar 2009 worden
vastgesteld. Deze wijzigingen van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Een exemplaar van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst worden
toegestuurd aan de heer gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen en aan
het bevoegde Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Punt 19: secretariaat - Mondelinge vragen / opmerkingen

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Dany Hollevoet en William Hüppertz, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

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

Feiten, context Vraag van raadslid Liesbeth Metsu
en argumentatie
Raadslid Liesbeth Metsu die de stand van zaken wenst te kennen van het
voorstel dat werd geformuleerd door de milieuraad tijdens de vergadering van
15/10/2008 om subsidie toe te kennen aan verenigingen die acties ondernemen
voor het net houden van het openbaar domein. De verenigingen werden
hiertoe overigens recent aangemaand door schepen Maes tijdens zijn toespraak
naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling van Natuurwerkgroep
“De Zeekoet”.
Antwoord college van burgemeester en schepenen
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat dit voorstel niet werd weerhouden
omdat hiervoor geen kredieten waren voorzien in het budget. Schepen Jacky
Maes stelt dat zal worden nagegaan of hiervoor de volgende jaren voldoende
budgettaire ruimte is.
Burgemeester Willy Vanhooren die wijst op de oproep van de CD&V-jongeren
om te besparen en om de toekomstige generaties niet te belasten met de
huidige crisis.
Raadslid Kristof Vermeire die hierop repliceert dat deze vraag wordt gesteld als
lokale mandataris en niet als CD&V-jongere. Daarenboven meent het raadslid
dat dergelijke subsidie niet noodzakelijkerwijs geld moet kosten, aangezien
hiermee kan bespaard worden op personeelskosten.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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