VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/10/2009

Punt 1: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan "Kop van ‘t Sas". Voorlopige vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

Gewestplan “Oostende-Middenkust” goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 6/03/2002 houdende goedkeuring van het Ruimtelijk
Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d.15/05/2009 houdende goedkeuring van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk
gebied Oostende
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
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•
•

•
•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•
•
•

Tussenkomsten

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. 29/08/2005 houdende:
a) vaststelling van het bestek en de kostprijsraming (15.000 EUR) van de
opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Kop van ‘t Sas”
b) 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. 19/12/2005
houdende toewijzing van deze opdracht van diensten aan N.V. Arcadis
Gedas, Kortrijksesteenweg 20 te 9000 Gent
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 17/08/2009
verslag van het plenair overleg d.d. 18/08/2009 betreffende het ontwerp
RUP “Kop van ’t Sas”
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kop van ’t Sas”
presentatie van studiebureau Arcadis ten behoeve van de gemeenteraad

De inrichting van de site ‘Kop van ’t Sas’ gebeurt in functie van de
opgegeven taakstelling zoals voorgesteld in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van
het regionaalstedelijk gebied Oostende. De opgegeven taakstelling is samen
te vatten in de volgende punten:
- een strategisch stedelijk woonproject;
- herontwikkeling industrie naar een aantrekkelijk woongebied met hoge
eisen naar architectuur en landschap;
- max. 600 wooneenheden met grondgebonden woningen en
(middel)hoogbouw;
- richtdichtheid van 50 woningen/ha;
- 20% tweede verblijven worden toegelaten;
- een sociale mix;
- gezonde mix van functies en voorzieningen;
- beperkte toeristische recreatieve activiteiten en handel en horecafuncties.
Op 19/12/2005 werd de opdracht van diensten tot opmaak van dit plan
door het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan nv
Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg 20 te 9000 Gent
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kop van ’t
Sas” werd aangepast aan de opmerkingen van de GECORO en de
bovenlokale overheden (plenaire vergadering d.d. 18/08/2009)
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad het ontwerp van
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kop van t’ Sas” voorlopig vast
te stellen

Raadslid Kristof Vermeire die voorstelt om dergelijke belangrijke dossiers
voortaan te behandelen in een commissiezitting waar naast politieke
tusssenkomsten ook technische toelichting kan worden gevraagd. Dergelijke
commissie moet het mogelijk maken om tot kwalitatieve besluitvorming te
komen.
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Schepen Steve Vandenberghe die antwoordt dat dit ontwerp-RUP reeds
verschillende malen werd toegelicht aan en besproken in de GECORO waarin
de politieke fracties zijn vertegenwoordigd. Tevens merkt de schepen op dat
het gemeentebestuur hier zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen door de
opmaak van dit belangrijk RUP niet over te laten aan de hogere overheid.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die namens de CD&V-fractie volgende
opmerkingen formuleert :
- Niemand betwist dat de Kop van ’t Sas een grondige face-lift verdient. Deze
zone heeft heel wat potenties en biedt onmiskenbaar mogelijkheden voor
veel Bredense gezinnen om hier een aangename en betaalbare woning te
kunnen verwerven.
- De Kop van ’t Sas is opgenomen als strategisch projectgebied in het
gewestelijk RUP “Afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied Oostende”.
Toen dit RUP in mei 2003 werd voorgelegd aan de gemeenteraad heeft de
CD&V-fractie zich onthouden omdat het meent dat de ambitie om 2.300
extra woningen te creëren in het afgebakende gebied de draagkracht van de
gemeente overschrijdt.
- In het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
wordt aangegeven dat de (middel)-hoogbouw zal beperkt blijven tot bepaalde
zones c.q. bepaalde strategische gebieden waar “beperkt kan gewerkt
worden met middelhoogbouw”. In het voorliggende ontwerp Kop van ’t Sas
wordt gretig met hoogbouw (tot 40 meter hoog) omgesprongen.
- Bij het bepalen van de woondichtheid in deze projectzone (ongeveer 600
woningen) is bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Oostende
nog geen rekening gehouden met een aantal ruimtelijke knelpunten
waardoor het gebied voor woningbouw merkelijk kleiner uitvalt dan
oorspronkelijk berekend. De richtdichtheid van 50 woningen/ha is hier
schromelijk overdreven, temeer omdat de maximale dichtheid in stedelijk
gebied 25 woningen/ha bedraagt.
Er moet worden vastgesteld dat geen enkele van de deelzones waar sociale
woningen zijn gepland momenteel bouwvrij zijn, wat impliceert dat het lang
wachten zal worden vooraleer hier de eerste sociale woningen zullen kunnen
worden gebouwd. Anderzijds zijn de zones waar private ontwikkelaars
woningen kunnen realiseren nagenoeg volledig bouwvrij. De sociale mix in
dit gebied is bijgevolg een verre droom.
- Met het opleggen van bescheiden woningen met een beperkte nettovloeroppervlakte heeft het college van burgemeester en schepenen
ongetwijfeld goede bedoelingen, maar men vergeet evenwel dat 20% van
deze wooneenheden kan worden ingenomen door tweede verblijven. Er
moet voor gevreesd worden dat vooral de bescheiden appartementen
hiervoor zullen geclaimd worden. Anderzijds zullen deze bescheiden
appartementen, waarin gezinnen met kinderen zullen komen wonen, leiden
tot onleefbaarheid. Daarenboven is het niet zeker of deze appartementen op
een zgn. toplocatie ook betaalbaar zullen zijn. Het is dus zeer de vraag of
deze “bescheiden appartementen” de behoefte aan leefbare en betaalbare
woningen zullen kunnen invullen.
- De gevolgen van dit RUP op het vlak van mobiliteit zijn onvoldoende
onderzocht. Er wordt dan ook gevreesd voor een verkeerschaos.
- Het verderbestaan van de waardevolle gebouwen in het gebied lijkt nu op het
eerste gezicht wel gegarandeerd, dit op vraag van de GECORO en de
plenaire vergadering. Dit geldt evenwel niet voor het Ibisgebouw waar
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nieuwe bebouwing wel mogelijk is.
- De CD&V-fractie hoopt dat dit ontwerp na het openbaar onderzoek en de
verwerking van de adviezen nog zal worden bijgestuurd en zal zich dan ook
onthouden bij de stemming.
Schepen Steve Vandenberghe betreurt dat raadslid Gilbert Vanleenhove in de
gemeenteraad een aantal zaken poneert die door ditzelfde raadslid evenwel niet
onder de aandacht werden gebracht bij de behandeling van dit dossier in de
GECORO. De schepen meent dat het voorliggend ontwerp grondig en degelijk
werd voorbereid waarvoor hij dan ook het studiebureau Arcadis wil feliciteren.
De burgemeester sluit zich aan bij deze felicitaties.
Raadslid Lionel Clybouw die aandacht vraagt voor het beperken van de
maximale bezetting van de zadeldakken. De ontwerper geeft aan dat een aantal
voorschriften dit onmogelijk maken.
Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Kop van t’ Sas” voorlopig vast. Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van
onderhavig besluit.

Punt 2: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/09/2009

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de mondelinge vraag met
betrekking tot het voorstel tot het toekennen van subsidies voor
activiteiten die de netheid van het openbaar domein beogen, niet door hem
maar door raadslid Liesbeth Metsu werd geformuleerd.
Raadslid
verduidelijkt zijn tussenkomst bij deze mondelinge vraag door er op te
wijzen dat hij geenszins heeft gezegd dat hij geen CD&V-jongere is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 21/09/2009 worden goedgekeurd.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 21/12/2009.
vertegenwoordigers

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven FINIWO d.d. 05/10/2009
buitengewone algemene vergadering op 21/12/2009

Verslag gemeenteraadszitting 26/10/2009

betreffende

de

5

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten van FINIWO

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 05/10/2009 nodigt FINIWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op maandag
21/12/2009. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester
en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
Lionel Clybouw
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 18 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 6 onthoudingen
• Ulrike De Ridder bekomt 21
stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om raadsleden Lionel Clybouw en Ulrike De Ridder
aan te duiden
als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van FINIWO die
doorgaat op 21/12/2009.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 21/12/2009.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Buitengewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders van IMEWO op 14/12/2009 . Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers en goedkeuring statutenwijziging.
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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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys , Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris.

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
schrijven IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende mandaten binnen IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 14/09/2009 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 14/12/2009

•
•
•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 14/09/2009 nodigt IMEWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op 14/12/2009.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor:
Françoise Praet
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
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De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 3 onthoudingen.
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.
Met algemene stemmen
statutenwijziging.
Besluit

voor

wat

betreft

de

goedkeuring

van

de

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om raadsleden Françoise Praet en Ulrike De Ridder
aan te duiden
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van IMEWO,
die doorgaat op 14/12/2009.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de statuten van
IMEWO zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de overige agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering van IMEWO van 14/12/2009.

Punt 5: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Guido Gezellestraat). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
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Juridische grond

•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

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

verslag van de vergadering d.d. 10/01/2002 van de gemeentelijke
verkeerscommissie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 11/03/2002 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Guido Gezellestraat)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/07/2004 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Guido Gezellestraat)

De gemeentelijke verkeerscommissie heeft op 10/01/2002 gunstig advies
uitgebracht over de vraag van Lea Van Duyse, Guido Gezellestraat 56, 8450
Bredene, om tegenover de garage, gelegen op voornoemd adres,
parkeerverbod in te voeren. De dochter van aanvraagster kon immers niet
uit de garage rijden wanneer er recht tegenover een voertuig was
geparkeerd. Door de gemeenteraad werd dan ook op 11/03/2002
overgegaan tot het invoeren van dit verbod over een afstand van 5 meter.
Thans stelt de lokale politie voor deze verkeersmaatregel op te heffen, om
reden dat de desbetreffende bestuurster niet meer woonachtig is op dit
adres.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 05/07/2004 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Guido Gezellestraat).
Artikel 2
In de Guido Gezellestraat is het beurtelings parkeren van toepassing vanaf het
huis nr. 37 tot hoek Dorpsstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
kant van de even huisnummers en door E7 aan de kant van de oneven
huisnummers.
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Artikel 3
In de Guido Gezellestraat is het parkeren verboden vanaf het huis nr. 37 tot
hoek Molenstraat, langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 4
In de Guido Gezellestraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- langs de overzijde van het huis nr. 9 over een lengte van 3 meter;
- langs de overzijde van het huis nr. 11 over een lengte van 3 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 6: beleidsondersteuning - Algemeen. Vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad naar aanleiding van het hersteldecreet op het Gemeentedecreet

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 40 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikels 40 e.a. van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/1/2007 houdende het statuut van de
lokale en provinciale mandataris

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/03/2007 houdende vaststellen van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/10/2009

•
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houdende vaststellen ontwerp van gewijzigd huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad naar aanleiding van het hersteldecreet op het
Gemeentedecreet
Feiten, context •
en argumentatie

•

Het decreet d.d. 23/01/2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet wijzigt
diverse artikels die een weerslag hebben op het huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad.
− Er wordt nu systematisch gesproken over een “toegelicht voorstel van
beslissing” in plaats van een toelichtende nota en de voorstellen van
beslissing.
− Er wordt niet langer gesproken over ambtenaren, maar over
personeelsleden.
− De wijze van openbare bekendmaking van de agenda bij een
spoedeisende vergadering werd toegevoegd aan het huishoudelijk
reglement.
− De evenredige verdeling van de mandaten over de fracties wordt
gewijzigd bij commissievergaderingen. De gemeenteraad bepaalt per
commissie het aantal leden. De wijze waarop de evenredigheid wordt
berekend moet echter voor alle commissies dezelfde zijn.
− De manier waarop het meerjarenplan, de wijzigingen aan het
meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening aan
de raadsleden wordt bezorgd moet opgenomen zijn in het huishoudelijk
reglement.
− De wijze waarop de notulen van het college van burgemeester en
schepenen ter kennis wordt gebracht aan de raadsleden is gewijzigd.
− Het inzage- en bezoekrecht van de gemeenteraadsleden wordt
uitgebreid tot de autonome gemeentebedrijven van de gemeente. Er
wordt in het kader van het bezoekrecht voortaan stelselmatig
gesproken over “instellingen en diensten die de gemeente opricht en
beheert”.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12/10/2009
een ontwerp vastgesteld van gewijzigd reglement dat rekening houdt met de
nieuwe bepalingen in het Gemeentedecreet.

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat in het ontwerp van huishoudelijk
reglement op bepaalde plaatsen nog verkeerdelijk het begrip “begroting”
wordt gebruikt. Het raadslid merkt met betrekking tot artikel 10 (keuze
inzake het bezorgen van de notulen van het college van burgemeester) op
dat de beveiligde website voor raadsleden sedert augustus jl. niet meer
werd bijgewerkt.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in zitting van
19/03/2007 wordt met directe ingang opgeheven.
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Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt vastgesteld:

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Bijeenroepen van de gemeenteraad
Artikel 1 - oproeping
§ 1. De oproeping wordt ten minste negen dagen vóór de dag van de
vergadering aan het raadslid bezorgd. Deze termijn van negen dagen dient te
worden berekend overeenkomstig artikel 190 van het Gemeentedecreet.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden
afgeweken.
§ 2. De oproeping gebeurt via e-mail.
Raadsleden die dit kenbaar maken aan de gemeentesecretaris kunnen de
oproeping eveneens schriftelijk ontvangen op het door hen opgegeven adres.
De verzending van de oproeping gebeurt in dit geval via de gewone post of per
koerier. Ook de documenten waarvan het om technische redenen onmogelijk is
om deze elektronisch te versturen, worden verzonden via de gewone post of
per koerier.
Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet vermeldt de oproeping in
elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat
de oproeping een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
Artikel 2 – agenderen van punten
Gemeenteraadsleden kunnen punten aan de agenda van de vergadering
toevoegen, overeenkomstig artikel 22 van het Gemeentedecreet.
Gemeenteraadsleden bezorgen hiertoe de titel van het agendapunt aan de
gemeentesecretaris, vergezeld van een toegelicht voorstel van beslissing.
Informatie voor raadsleden en publiek
Artikel 3 – openbaarmaking vergadering
§ 1. De plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering en de
agenda worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar bekend
gemaakt via:
• aanplakking aan of in het gemeentehuis
• de gemeentelijke website (www.bredene.be)
De toegelichte voorstellen van beslissing worden eveneens uiterlijk acht dagen
voor de vergadering op de gemeentelijke website geplaatst.
§ 2. Indien gemeenteraadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de
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aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld bekend gemaakt via
de in § 1. genoemde communicatiekanalen. In spoedeisende gevallen wordt de
agenda eveneens binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld bekend gemaakt via
de in § 1. genoemde communicatiekanalen.
§ 3. De agenda met toegelichte voorstellen van beslissing wordt tevens bezorgd
aan alle lokale perscorrespondenten, aan de voorzitter van elke door de
gemeenteraad erkende adviesraad en aan elke belangstellende inwoner die
hierom uitdrukkelijk heeft verzocht.
§ 4. Iedereen die de gemeenteraadsvergadering bijwoont kan ter plaatse en
kosteloos een exemplaar krijgen van de toegelichte voorstellen van beslissing bij
de vergadering.
Artikel 4 – inzage van de dossiers door raadsleden
§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers (met alle stukken die erop
betrekking hebben: in het bijzonder de toegelichte voorstellen van beslissing, de
feitelijke gegevens en de eventueel verleende adviezen) op het
gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden van de gemeenteraadsleden. De
dossiers worden ter beschikking gehouden vanaf de verzending van de
oproeping tot en met de dag van de desbetreffende vergadering.
Deze dossiers worden ter beschikking gehouden binnen de normale
werkingsuren van de dienst.
Na eenvoudige afspraak met de gemeentesecretaris kunnen de dossiers tevens
op maandag- of dinsdagavond (afhankelijk van de dag van de vergadering van het
college van burgemeester en schepenen) worden ingekeken tot ten laatste 22
uur.
Gemeenteraadsleden die de dossiers wensen in te zien op andere tijdstippen
dienen dit af te spreken met de gemeentesecretaris of zijn plaatsvervanger. De
gemeentesecretaris of zijn plaatsvervanger zal geval per geval moeten
beoordelen of een inzage op het door het gemeenteraadslid voorgesteld tijdstip
praktisch mogelijk is.
§ 2. De dossiers worden vanaf de verzending van de oproeping op een beveiligd
gedeelte van de gemeentelijke website geplaatst. Op dit beveiligd gedeelte
worden tegelijk ook alle in § 1. genoemde dossierstukken geplaatst, voorzover
dit technisch mogelijk is voor het dossierstuk in kwestie.
Om het beveiligd gedeelte van de website te kunnen raadplegen dient het
gemeenteraadslid eenmalig een aanmeldingsnaam en een wachtwoord aan te
vragen aan de gemeentesecretaris.
§ 3. De gemeenteraadsleden die hier bij de inzage van de dossiers op het
gemeentesecretariaat uitdrukkelijk om verzoeken, krijgen een bundel met een
overzicht van de dossiers en de voornaamste dossierstukken ter beschikking
gesteld.
§ 4. Het ontwerp van budget en de jaarrekening worden op zijn minst veertien
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dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de
gemeenteraad bezorgd via de gewone post of per koerier.
Het ontwerp van budgetwijzigingen, het meerjarenplan en de wijzigingen aan het
meerjarenplan worden op dezelfde dag als de in artikel 1 bedoelde oproeping
aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd via de gewone post of per koerier.
Artikel 5 – technische toelichting aan raadsleden
Aan de gemeenteraadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris
of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden
verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder
technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van
het verloop van de procedure.
De gemeenteraadsleden richten hun verzoek schriftelijk of mondeling aan de
gemeentesecretaris. Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord
tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting
gebeurt tijdens de normale werkingsuren van het personeelslid dat de
toelichting geeft, tenzij anders wordt overeengekomen.
Artikel 6 – publieke bekendmaking van de beslissingen
Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid
worden gegeven door minstens:
• een lijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen ter inzage te
leggen in het gemeentehuis. De mogelijkheid om deze lijst in te zien wordt
kenbaar gemaakt door aanplakking aan of in het gemeentehuis.
• de goedgekeurde notulen op de gemeentelijke website te plaatsen.
Artikel 7 – inzagerecht raadsleden
§ 1. Overeenkomstig artikel 30 van het Gemeentedecreet hebben de
gemeenteraadsleden het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die
het bestuur van de gemeente betreffen. Van de genoemde documenten kunnen
de gemeenteraadsleden eveneens kosteloos een afschrift bekomen.
De paragrafen §§ 2, 3 en 4 regelen de wijze waarop van deze rechten gebruik
kan worden gemaakt:
§ 2. Tijdens de normale werkingsuren van het gemeentesecretariaat kunnen de
gemeenteraadsleden volgende documenten inzien zonder voorafgaande
aanvraag:
• de bugettenen van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijk
extern verzelfstandigde agentschappen
• de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijk
extern
verzelfstandigde
agentschappen,
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is
• de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is
• de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad
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•
•
•
•

de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van
burgemeester en schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht
onderworpen zijn
de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden
de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen,
belasting- en retributiereglementen
het register van de inkomende en uitgaande stukken.

§ 3. Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 4 en artikel 7, § 2
hebben de gemeenteraadsleden het recht ook alle andere documenten te
raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente.
Om het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid te stellen te
onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het
bestuur van de gemeente, delen de gemeenteraadsleden aan het college van
burgemeester en schepenen schriftelijk mee welke documenten zij wensen te
raadplegen.
Aan de gemeenteraadsleden wordt uiterlijk binnen de acht werkdagen na de
ontvangst van de aanvraag meegedeeld vanaf wanneer de documenten die
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente kunnen worden ingezien.
Voor de inzage van deze documenten geldt dezelfde regeling als omschreven in
artikel 4 § 1 (2de tot en met 4de lid).
§ 4. De gemeenteraadsleden die een afschrift wensen te bekomen van de
documenten betreffende het bestuur van de gemeente, kunnen dit bij het
inkijken van de documenten via eenvoudig mondeling verzoek aan de
gemeentesecretaris.
Artikel 8 – bezoekrecht instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert
§ 1. Overeenkomstig artikel 30 van het Gemeentedecreet hebben de
gemeenteraadsleden het recht de instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert te bezoeken.
Paragraaf § 2 regelt de wijze waarop van dit recht gebruik kan worden gemaakt:
§ 2. Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te
organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk
mee welke instelling of dienst zij willen bezoeken en op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een instelling of dienst die de gemeente opricht en
beheert, moeten de raadsleden passief optreden. Zij mogen vragen stellen aan
het personeel, maar mogen geen opmerkingen maken of zich inlaten met
beheerszaken.
Artikel 9 – vragen aan college van burgemeester en schepenen
Overeenkomstig artikel 32 van het Gemeentedecreet hebben de
gemeenteraadsleden het recht om aan het college van burgemeester en
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
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•

•

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst
schriftelijk geantwoord. De schriftelijke vragen en antwoorden worden op
verzoek van de vraagsteller ter inzage van alle gemeenteraadsleden
toegevoegd aan de in artikel 4 bedoelde dossiers.
Na afhandeling van de agenda van de openbare gemeenteraadsvergadering
kunnen de gemeenteraadsleden aan het college van burgemeester en
schepenen mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden,
die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge
vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

Artikel 10 – notulen van college van burgemeester en schepenen
Overeenkomstig artikel 51 van het Gemeentedecreet worden de goedgekeurde
notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen aan
de gemeenteraadsleden bezorgd, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van
het college van burgemeester en schepenen, volgend op de vergadering van het
college van burgemeester en schepenen waarop de desbetreffende notulen
werden goedgekeurd.
De gemeenteraadsleden kunnen individueel een vrije keuze maken op welke
manier deze notulen aan hen dienen te worden bezorgd. De
keuzemogelijkheden zijn:
• via het in artikel 4 genoemde beveiligd gedeelte van de gemeentelijke
website
• via e-mail
• schriftelijk op het door het gemeenteraadslid opgegeven adres: de
verzending gebeurt in dit geval via de gewone post
Wijze van vergaderen
Artikel 11 – openen van de vergadering
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende
gemeenteraadsleden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart
de voorzitter de vergadering voor geopend.
Artikel 12 – vragen van inwoners
De eerste vijftien minuten van de vergadering worden voorbehouden voor een
zogenaamd “vragenkwartiertje”.
Tijdens het vragenkwartiertje kunnen aanwezigen mondelinge vragen stellen aan
de leden van het college van burgemeester en schepen.
Gemeenteraadsleden kunnen van dit vragenkwartiertje geen gebruik maken om
vragen te stellen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13 - mededelingen
De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen.
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Artikel 14 – afwerken van de agenda
De vergadering vat na de in artikel 13 bedoelde mededelingen de behandeling
aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde
volgorde tenzij de raad er anders over beslist.
Artikel 15 – bespreken van de agendapunten
§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht door het bevoegde lid van het
college van burgemeester en schepenen, vraagt de voorzitter welk lid aan het
woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en,
ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de gemeenteraadsleden.
§ 2. Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen bepaalt de voorzitter
wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.
Artikel 16 – schorsen van de bespreking van de hoofdvraag
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een
rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op
de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1. om te vragen dat men niet zal besluiten
2. om de verdaging te vragen
3. om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie
4. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij
voorrang zou behandeld worden
5. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven
worden
6. om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 17 – amendementen
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor
de amendementen ter stemming gelegd.
Artikel 18 – onderbreken van de spreker
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de gemeenteraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt
van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het
onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van
het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter,
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tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben
gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel
van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging
worden geacht de orde te verstoren.
Artikel 19 – handhaven van de orde
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de
notulen.
Elk gemeenteraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de
orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich
verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde
gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Artikel 20 – aanhoudend rumoer
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden
van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Artikel 21 – samenvatting van de bespreking
Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Wijze van stemmen
Artikel 22 – werkwijzen van stemming
§ 1. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen :
• de mondelinge stemming
• handopsteking
• de geheime stemming
§ 2. Overeenkomstig artikel 35 van het Gemeentedecreet wordt openbaar
gestemd, tenzij over volgende door het Gemeentedecreet bepaalde
uitzonderingen:
• de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van
schepen
• het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen
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•

van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen
individuele personeelszaken.

Artikel 23 – geheime stemming
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en
wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen “ja”, “neen” of onthouden zich. De onthouding gebeurt
door noch “ja”, noch “neen” te stemmen.
Artikel 24 – tellen van de stembriefjes
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes
geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming
hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk
raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Notulen
Artikel 25 – wijze van notulering
De notulen van de gemeenteraad worden opgesteld overeenkomstig:
• artikel 181 van het Gemeentedecreet
• de wet d.d. 29/7/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en gemeentelijke
overheden en OCMW's.
In de notulen wordt geen woordelijke weergave van de besprekingen
opgenomen. Het gemeenteraadslid dat hierom verzoekt kan een synthese van
diens tussenkomst bij de bespreking van een onderwerp in de notule laten
opnemen.
Artikel 26 – notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden meegezonden met de in artikel 1
bedoelde oproeping.
De notulen van de vorige vergadering worden eveneens op het in artikel 4
genoemde beveiligd gedeelte van de gemeentelijke website geplaatst.
Commissies
Artikel 27 – oprichten van commissies
De gemeenteraad kan overeenkomstig artikel 39 van het Gemeentedecreet
commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De
mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig
verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van
de voordrachten die worden ingediend door de fracties. De evenredige
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verdeling van de mandaten in een commissie wordt berekend aan de hand van
het systeem D’Hondt en met verdere inachtneming van de bepalingen in artikel
39 van het Gemeentedecreet.
De gemeenteraad zal per commissie ad hoc het aantal leden en de
bevoegdheden ervan vaststellen, alsook zonodig de aanvullende werkwijze.
Artikel 28 – voorzitterschap van commissies
De voorzitter van de commissie wordt steeds aangewezen door de
gemeenteraad.
Overeenkomstig artikel 39 § 4 van het Gemeentedecreet kunnen de
burgemeester
of
schepenen
geen
voorzitter
zijn
van
een
gemeenteraadscommissie.
Artikel 29 – minimale werkwijze van de commissies
§ 1. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van
de leden van de commissie kunnen de voorzitter vragen de commissie bijeen te
roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden
gestuurd.
Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door
aanplakking aan of in het gemeentehuis.
§ 2. De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.
§ 3. De gemeenteraadsleden die geen deel uitmaken van de commissie kunnen
de vergaderingen ervan zonder stemrecht bijwonen.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke
commissie een aanwezigheidslijst, die aan de gemeentesecretaris wordt
bezorgd.
§ 4. Het ambt van secretaris van elke commissie wordt waargenomen door een
of meer personeelsleden van de gemeente. Het college van burgemeester en
schepenen wijst deze personeelsleden aan op voorstel van de
gemeentesecretaris.
Presentiegeld
Artikel 30 – vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de
schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop
zij aanwezig zijn:
• de gemeenteraad
• de gemeenteraadscommissies, voorzover zij lid zijn van de
gemeenteraadscommissie
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Artikel 31 – bedrag van het presentiegeld
Het presentiegeld bedraagt 124,98 EUR. Dit bedrag wordt geïndexeerd
overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering d.d.
19/1/2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de
vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.
Verzoekschriften aan de gemeenteraad
Artikel 32 – aanvullende definiëring van verzoekschriften
§1. Een verzoekschriften zoals bedoeld in artikel 201 van het Gemeentedecreet
dient te worden begrepen als een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst
van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.
§ 2. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
• de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
• het loutere mening is en geen concreet verzoek
• als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres,
werd ingediend
• het taalgebruik beledigend is.
De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener
om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd
kan worden op de gemeenteraad.
Artikel 33 – behandeling van verzoekschriften
§1. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda
van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14
dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later
ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
§ 2. Overeenkomstig artikel 203 van het Gemeentedecreet verstrekt de
gemeenteraad binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift
een gemotiveerd antwoord.
Ondersteuning
Artikel 34 – belangrijke dossierstukken
Van belangrijke, op zichzelf bestaande dossierstukken, zoals plannen van
openbare werken, ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen, … wordt
voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering waarop de stukken zullen
worden besproken, minstens één afschrift bezorgd aan de fractie.
Deze dossierstukken worden ten minste negen dagen vóór de dag van de
vergadering aan de fractie bezorgd. Deze termijn van negen dagen dient te
worden berekend overeenkomstig artikel 190 van het Gemeentedecreet.
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Het stuk zal op zijn minst worden bezorgd aan de fractievoorzitter.
Artikel 35 – materiële ondersteuning
De gemeenteraadsleden kunnen voor de uitoefening van hun mandaat aanspraak
maken op volgende materiële ondersteuning vanwege het gemeentebestuur:
• een vergaderzaal: de vergaderzaal dient te worden aangevraagd bij de
gemeentesecretaris
• het faxtoestel van het gemeentesecretariaat staat ter beschikking van de
gemeenteraadsleden
• het kopieertoestel naast het gemeentesecretariaat staat ter beschikking van
de gemeenteraadsleden
• de gemeenteraadsleden krijgen de beschikking over briefpapier, omslagen
en naamkaartjes: voorraden dienen te worden aangevraagd in het
gemeentesecretariaat
Artikel 36 – verzekering
Het gemeentebestuur sluit ten laste van de bugetten voor alle
gemeenteraadsleden een ongevallenverzekering en een verzekering wegens
beroepsaansprakelijkheid af.
Artikel 37 – kosten voor de uitoefening van het mandaat
§ 1. Titel VII van het van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/1/2007
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris bepaalt de manier
waarop gemeenteraadsleden kosten voor de uitoefening van hun mandaat
kunnen terugkrijgen van het gemeentebestuur.
§ 2. De gemeenteraad zal op de jaarlijkse budgetten de nodige kredieten
voorzien om de terugbetaling van gedane kosten voor de uitoefening van het
mandaat te kunnen doen. De gemeenteraad voorziet minstens krediet voor de
terugbetaling van:
• telefoon-, internet-, PC-kosten, met een maximumbedrag van 210 EUR per
jaar (dit bedrag wordt gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen
geldig op 1/1/2007)
• kosten voor vorming of opleiding
• verplaatsingskosten
§ 3. Overeenkomstig artikel 43 van het besluit van de Vlaamse regering d.d.
19/1/2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris is het
de gemeentesecretaris die beoordeelt of de ingediende kosten voldoen aan de
voorwaarden voor terugbetaling.

Punt 7: technische dienst - Gebouwen.
Vervangen van defecte noodverlichting en
aanbrengen van ontbrekende veiligheids- en gezondheidssignalering in diverse openbare
gebouwen. 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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
Koninklijk Besluit d.d. 17/06/1997 betreffende de veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van diverse investeringen voor preventie gebouwen
algemeen. Het saldo van dit krediet bedraagt 22.715,63 EUR.
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) bepaalt o.a
– De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting
van de wegen, doorlopen en trappen die naar deze uitgangen leiden,
worden aangeduid door de reddingsborden die voldoen aan de
bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het
werk.
– De inrichtingen die moeten voorzien zijn van een kunstmatige
verlichting, moeten uitgerust zijn met een noodverlichting die
voldoende is om de ontruiming van de personen te verzekeren
wanneer de kunstmatige verlichting uitvalt
Door de gemeentelijke preventieadviseur werd bij nazicht en controle van
de noodverlichting in de gemeentelijke openbare gebouwen, meerbepaald
dienstengebouw technische dienst, gemeenschapscentrum, sportcentrum,
zwembad, gemeentehuis, kiosk en Creatuur, vastgesteld dat deze defect is.
Overeenkomstig de brandpreventieverslagen 2009 opgesteld door de
brandweerdienst van Oostende dient er in de openbare gebouwen (kiosk,
containerpark en Turkeyenhof) de nodige noodverlichting aangebracht te
worden.
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•

•

Financiële
gevolgen

Technische specificaties
De veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de NBN
EN 60 598-1, NBN EN 60 598-2.2 (producttechnisch), C 71-100
(installatieregels en instructies voor onderhoud en controle) en C 71-598222 (autonome noodverlichtingtoestellen)
– Veiligheidsverlichting
– plastieken doos met een doorzichtig scherm van zelfdovende
kunststof
– dubbele isolatie
– minstens 1 fluorescentielamp van 8W met 200 lm
– een apparaat voor zelfdiagnose met een periodieke werkingstest
van de fluorescentielamp en autonomietest van de batterij
– batterij met autonomie van minstens 1 uur
– niet permanent brandend
– voorzien van testdrukknop
– Veiligheids- en gezondheidssignalering
– fotoluminescerende drager voor aanduiding redding en evacuatie
– geschikt formaat
– bestaande uit polypropyleen, polyvinylchloride of vinyl afhankelijk
van opgegeven bevestigingsondergrond
Kostprijsraming:
– vervangen van veiligheidsverlichting: 15.000 EUR (incl. btw)
– aanbrengen van veiligheids- en gezondheidssignalering: 1.500 EUR (incl.
btw)
– totale kostprijsraming: 16.500 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Veiligheidsverlichting en
veiligheidsen
gezondheidssignalering

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
16.500 EUR 137/744-51/09/09
22.715,63 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (16.500 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van veiligheidsverlichting en veiligheidsen gezondheidssignalering bestemd voor diverse openbare gebouwen.
Technische specificaties
De veiligheidsverlichting dient te voldoen aan de voorschriften van de NBN EN
60 598-1, NBN EN 60 598-2.2 (producttechnisch), C 71-100 (installatieregels
en instructies voor onderhoud en controle) en C 71-598-222 (autonome
noodverlichtingtoestellen)
• Veiligheidsverlichting
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–
–
–
–

•

plastieken doos met een doorzichtig scherm van zelfdovende kunststof
dubbele isolatie
minstens 1 fluorescentielamp van 8W met 200 lm
een apparaat voor zelfdiagnose met een periodieke werkingstest van de
fluorescentielamp en autonomietest van de batterij
– batterij met autonomie van minstens 1 uur
– niet permanent brandend
– voorzien van testdrukknop
Veiligheids- en gezondheidssignalering
– fotoluminescerende drager voor aanduiding redding en evacuatie
– geschikt formaat
– bestaande uit polypropyleen, polyvinylchloride of vinyl afhankelijk van
opgegeven bevestigingsondergrond

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

Punt 8: technische dienst - Gemeentelijk patrimonium. Sociale verkaveling Noord-Ede (fase
2). Kosteloze inlijving in het openbaar domein van wegenis en groenzones. Afleggen van een
intentieverklaring.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977
artikel 80 van de Huisvestingscode

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Tussenkomsten

•
•

e-mailbericht d.d. 02/09/2009 van de sociale huisvestingsmaatschappij
WoonWel (Pat Vansevenant)
metingplan betreffende het sociaal woonproject wijk Noord-Ede

De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel (Pat Vansevenant) vraagt de
Gemeente Bredene, in het kader van hun aanvraag tot het bekomen van
een subsidie voor de stedenbouwkundige studie van fase 2 van de sociale
verkaveling “Noord-Ede”, een intentieverklaring af te leggen, meerbepaald
over het voornemen van de Gemeente Bredene, om, overeenkomstig
artikel 80 van de Huisvestingscode, over te gaan tot de kosteloze inlijving in
het openbaar domein van de wegenis en groenzones in deze zone en het
onderhoud van deze infrastructuur. Deze 2° fase van de sociale verkaveling
behelst het gebied, begrensd door Noord-Edestraat, Sluizenstraat,
Germaine Vansteenkistestraat, Merelstraat, fase 1B van de sociale
verkaveling Noord-Ede, Fritz Vinckelaan, Rode-Kruisstraat, Gerard
Defeverstraat en fase 1C van de sociale verkaveling Noord-Ede
Artikel 80 van de Huisvestingscode stipuleert o.a. dat infrastructuurwerken
en gemeenschapsvoorzieningen, alsmede de grond, waarop ze worden
uitgevoerd, kosteloos aan de gemeente worden overgedragen en ingelijfd in
het openbaar domein overeenkomstig een door de Vlaamse regering
vastgestelde procedure, die de nodige waarborgen biedt voor de gemeente.
Overwegende dat de kosteloze inlijving van voorzieningen en gronden in
het openbaar domein een bevoegdheid van de gemeenteraad is, wordt deze
uitgenodigd over te gaan tot het afleggen van de definitieve
intentieverklaring

Burgemeester Willy Vanhooren die opmerkt dat de sociale verkaveling
Noord-Ede aantoont dat Bredene een koploper is op vlak van sociale
huisvesting.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die antwoordt dat zijn opmerking met
betrekking tot de sociale huisvesting in het kader van de bespreking van het
RUP Kop van ’t Sas de sociale woningen en de sociale mix in deze zone
betrof.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verklaart dat er een intentie is om over te gaan tot de
kosteloze inlijving in het openbaar domein van de wegenis en groenzones in fase
2 van de sociale verkaveling “Noord-Ede”, meerbepaald in het gebied, begrensd
door
Noord-Edestraat,
Sluizenstraat,
Germaine
Vansteenkistestraat,
Merelstraat, fase 1B van de sociale verkaveling Noord-Ede, Fritz Vinckelaan,
Rode-Kruisstraat, Gerard Defeverstraat en fase 1C van de sociale verkaveling
Noord-Ede en tot het onderhoud van deze infrastructuur.
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Punt 9: technische dienst - Openbare werken. Rioleringswerken in de Sluizenstraat en
Noord-Edestraat. Vaststelling van het bijzonder bestek.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende vaststelling:
– van de voorwaarden, het plan en de kostprijsraming (16.682,57 EUR –
incl. btw) ten laste van de verkavelaars en 66.896,66 EUR – incl. brw
ten laste van het gemeentebestuur)
– de wijze van gunnen (openbare aanbesteding)
bijzonder bestek rioleringswerken Sluizenstraat – Noord-Edestraat

•
Feiten, context •
en argumentatie

•

•

De gemeenteraad heeft, in zitting van 22/06/2009 de voorwaarden, het plan
en de kostprijsraming (16.682,57 EUR – incl. btw ten laste van de
verkavelaars en 66.896,66 EUR – incl. btw ten laste van het
gemeentebestuur), alsook de wijze van gunnen (openbare aanbesteding)
vastgesteld van de opdracht van rioleringswerken in de Sluizenstraat en
Noord-Edestraat.
Deze werken omvatten het aanleggen van de ontbrekende gedeelten DWAriolering (afvoer vuil water) en aansluiten op de bestaande riolering aan de
achterzijde van de Sluizenstraat. In voornoemde zitting werden summiere
voorwaarden vastgesteld, omdat het bestek nog niet in ons bezit was.
Van het Ontwerpbureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400
Oostende ontving ons bestuur thans het bijzonder bestek voor de
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•

Financiële
gevolgen

rioleringswerken in de Sluizenstraat en Noord-Edestraat.
De opdracht omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Sluizenstraat en Noord-Edestraat, meerbepaald:
– aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
– opbraak van bestaande verhardingen
– algemeen droog grondverzet
– aanleggen van een schraal betonfundering en steenslagfundering
– heraanleg van verharding in betonstraatstenen en keien
– heraanleg van verharding in asfalt
– heraanleg van verharding in cementbeton
– leveren en plaatsen van trottoirbanden
– groenaanleg

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Deel rioleringswerken
ten laste van de
verkavelaars Eric Van
Damme
–
Kris
Danneels en Terence
Lanoot

Raming Budgetcode
Dienst
16.682,57 EUR 421/580-52/09/09
BD
Voorstel gemeenteraad
om bij buitengewone
budgetwijziging
2009
een ontvangstenkrediet
van 16.700 te voorzien

UITGAVEN
Omschrijving

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het bijzonder bestek van de opdracht van de
rioleringswerken in de Sluizen- en Noord-Edestraat. Het bestek maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: toerisme - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Reglement voor het ter
beschikking stellen van een mobiel podium. Goedkeuring.
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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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 34 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 09/05/2005

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/05/2005 houdende goedkeuring van
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
ontwerp van reglement voor het ter beschikking stellen van een mobiel
podium
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen d.d.
5/10/2009 van het ontwerp van reglement voor het ter beschikking stellen
van een mobiel podium

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•
•

•

Op 20/08/2009 heeft de raad van bestuur een ontwerp van
uitleenreglement voor het in 2009 aangekocht mobiel podium goedgekeurd.
Het reglement bevat tarieven. Tariefreglementen dienen volgens de statuten
aan de gemeenteraad te worden voorgelegd ter goedkeuring.
De gemeentelijke technische dienst staat in voor het brengen, plaatsen en
afhalen na goedkeuring Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en
gemeentebestuur.
Voor het ter beschikking stellen van het podium bedraagt de prijs 200 EUR
excl. btw voor erkende Bredense verenigingen en organisaties, 650 EUR
excl. btw voor bedrijven, particulieren, organisaties en gemeentebesturen
en gratis voor het O.C.M.W. Bredene en het gemeentebestuur Bredene.
Het reglement regelt o.a. ook de verzekeringsaspecten, het vervoer, de
aanvraagprocedure.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het door de raad van bestuur van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voorgestelde reglement voor het ter
beschikking stellen van een mobiel podium. Dit reglement maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 11: toerisme - Aanwijzing van de leden van het college van commissarissen van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet
artikel 310 van het Gemeentedecreet, gewijzigd door artikel 148 van het
Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet
artikel 263 quater van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen
artikel 9 van de wet d.d. 22/07/1953 betreffende de oprichting van een
Instituut van Bedrijfsrevisoren
artikels 22, eerste lid en 23 van het Koninklijk Besluit d.d. 10/01/1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren

•
•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•
•

Stemmen

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2005 betreffende goedkeuring
oprichting, statuten en ondernemingsplan van een Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
statuten Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing d.d. 5/10/2009 van het college van burgemeester en schepenen
betreffende voorstel aan de gemeenteraad, in zitting bijeen op 26/10/2009,
volgende personen aan te duiden als lid van het college van commissarissen
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor de duur van 3 jaar:
Gemeenteraadsleden:
− Emily Baert
− Dany Hollevoet
Lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren:
− Walter Hosten, p/a E. Dekuyperstraat 14, 8400 Oostende

De gemeenteraad besliste in zitting van 09/05/2005 om het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene op te richten voor het beheer, de rendabilisering
en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium behorend tot het
openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop ongeacht de
rechtstechniek, hem door de gemeente een beheers-of gebruiksrecht wordt
toegekend. In de praktijk gaat dit voorlopig enkel over het MEC Staf
Versluys.
Volgens artikel 263 quater van de Nieuwe Gemeentewet dient door de
gemeenteraad een college van commissarissen te worden verkozen om
toezicht te houden op de financiële toestand en de jaarrekeningen van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene . De samenstelling van dit college is
als volgt :
− 3 leden waarvan 2 gemeenteraadsleden en 1 lid dat tevens lid is van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren
− een lid van het college van commissarissen mag niet tevens lid zijn van
de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
Door de gemeenteraad werd in zitting van 02/01/2007 beslist om de leden
van het college van commissarissen als volgt aan te wijzen :
− Emily Baert, gemeenteraadslid
− Walter Hosten, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren
− Dany Hollevoet, gemeenteraadslid
Volgens artikel 40 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene worden commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
Door het college van burgemeester en schepenen werden in zitting van
5/10/2009 volgende personen voorgesteld om deel uit te maken van het
college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene :
• gemeenteraadsleden :
− Emily Baert
− Dany Hollevoet
• lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren :
− Walter Hosten, p/a Ed. Dekuyperstraat 14, 8400 Oostende

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
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•

Besluit

de leden van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene.
− 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
− Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
− Emily Baert krijgt 21 stemmen. Er zijn 3 onthoudingen
− Dany Hollevoet krijgt 23 stemmen. Er is 1 onthouding
− Walter Hosten krijgt 24 stemmen.

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de leden van het college van commissarissen van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene als volgt aan te wijzen :
• Emily Baert, gemeenteraadslid
• Dany Hollevoet, gemeenteraadslid
• Walter Hosten, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

Punt 12: technische dienst - Beplantingen.
Leestuin". Goedkeuring meeruitgaven.

Omgevingswerken rond bibliotheek "De

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende:
- goedkeuring van de plannen, lasten en voorwaarden + kostprijsraming
(8.500 EUR) van de 1° fase van de omgevingswerken rond bibliotheek “De
Leestuin”
- vaststelling van de wijze van gunnen van de opdracht, meerbepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende de
toewijzing van de opdracht van werken tot realisatie van de 1° fase van de
omgevingswerken rond bibliotheek “De Leestuin” aan bvba Frugalita
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
desbetreffende factuur d.d. 17/09/2009 van bvba Frugalita

Feiten, context •
en argumentatie

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/12/2006 werd bvba Frugalita, Oude Pastoriestraat 18, 8340 Moerkerke,
toegewezen de opdracht van werken tot realisatie van de 1° fase van de
omgevingswerken rond bibliotheek “De Leestuin” voor de som van
7.967,42 EUR, btw inclusief

•

Voornoemde opdracht werd bezwaard met een meeruitgave (2.188,8 EUR,
btw inclusief), die als volgt kan worden verantwoord:
- Omdat de uitvoering van de beplantingswerken tijdens een zeer natte
periode is gebeurd, werd meer gazon beschadigd bij het aanplanten van het
groenscherm langs de Zeelaan (aanzienlijke verhoging van de posten
egaliseren,frezen/verkruimelen, groencompost en herstel door bezaaiing).
Extra kosten – 1.380,01 EUR, btw inclusief
- Tijdens de uitvoering van de opdracht werd vastgesteld dat de grond,
gelegen naast het terras van de bibliotheek, erg drassig was, waardoor het
noodzakelijk was een wadi (infiltratievoorziening) te voorzien. Op deze
manier kon het overtollig hemelwater op een natuurlijke manier worden
geloosd. Extra kosten grondverzet – 808,79 EUR, btw inclusief

•

Meeruitgave
Verschil tussen het bedrag van de factuur en het toewijzingsbedrag
10.156,23 EUR min 7.967,42 EUR = 2.188,81 EUR

•

Bij buitengewone budgetwijziging 2009 werd krediet voorzien voor het
financieren van deze bijkomende uitgave.

•

Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de extra kosten.

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
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Meeruitgave
omgevingswerken
rond bibliotheek “De
Leestuin”

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

beschikbaar krediet
2.188,81 EUR 766/721-54
BD
2.600
EUR
(na
buitengewone
budgetwijziging)

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (2.188,81 EUR,
btw inclusief) in het kader van de opdracht van werken tot realisatie van de 1°
fase van de omgevingswerken rond bibliotheek “De Leestuin”, toegewezen aan
bvba Frugalita, Oude Pastoriestraat 18, 8340 Moerkerke.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving + aannemer
Meeruitgave
omgevingswerken
rond
bibliotheek “De Leestuin”
bvba Frugalita

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
2.188,81 EUR 766/721-54

Punt 13: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het aandeel van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2002, vastgesteld op
270 526,67 EUR.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming
gewijzigd door artikel 16 van de wet d.d. 29/07/2005 houdende diverse
bepalingen

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 07/09/2009 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2002

Feiten, context •
en argumentatie

Met zijn schrijven d.d. 07/09/2009, kenmerk F.D.O.H. nr. BW/90/Dj02Rek01, deelt Paul Breyne, provinciegouverneur West-Vlaanderen, het
gemeentelijk aandeel mee in de kosten voor de brandbeveiliging voor het
dienstjaar 2002. De gemeenteraad dient hierover binnen de 60 dagen advies
te geven. Het gunstig advies of ontstentenis van advies vanwege de
gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de verschuldigde
som van de op naam van de gemeente geopende lopende rekening bij
Dexia.

•

Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel
2002 wordt vastgesteld op 270 526,67 EUR.

•

Overzicht jaarlijkse kosten:
1996:
186 032, 89 EUR
1997:
137 065, 86 EUR
1998:
188 752, 38 EUR
1999:
177 257, 75 EUR
2000:
172 354, 83 EUR
2001:
198 560,83 EUR
2002:
270 526,67 EUR

•

Beschikbare kredieten (art.nr. 09/02 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2002: 198 315 EUR
- Noodzakelijk bijkrediet: 72 211,67 EUR
Het overgedragen budgetkrediet is ontoereikend en moet opgenomen
worden in het budget 2010 – hoofdstuk I.

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdragen
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
overheidsinstellingen
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72 250 EUR Krediet via budget
2010 – hoofdstuk I

Tussenkomsten

•

•
•

Raadslid Kristof Vermeire die van het college van burgemeester en
schepenen wenst te vernemen wat de reden is van de verhoging van dit
aandeel in de kosten van brandbeveiliging en welke parameters hiervoor
worden toegepast.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de omslag van de brandweerkosten
gebeurt door de diensten van de gouverneur dit op basis van parameters
die al jaren zijn gekend.
Burgemeester Willy Vanhooren die de raad er de aandacht op vestigt dat
ingevolge de geplande brandweerhervorming en de druk vanuit het
brandweerpersoneel de kosten voor brandbeveiliging straks een aanzienlijk
stuk hoger zullen liggen.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief aandeel, ten bedrage van
270 526,67 EUR, in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2002.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om geen opmerkingen te formuleren over dit aandeel.

Punt 14: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Gilbert Vanleenhove namens de
CD&V-fractie:
Vraag om uitleg aan het college van burgemeester en schepenen aangaande de verleende
stedenbouwkundige vergunning d.d. 27/07/2009 aan de Groep Sleuyter voor het oprichten
van een meergezinswoning tussen Zandheuvel en Driftweg, en het daaropvolgende
schorsingsbesluit van de Raad van State d.d. 23/09/2009

Aanwezig

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

Tania Janssens en Rudi Debeuckelaere, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007
brief van raadslid Gilbert Vanleenhove d.d. 20/10/2009 houdende verzoek
tot toevoeging van een punt aan de agenda van de gemeenteraad

•

Feiten, context Vraag om uitleg van raadslid Gilbert Vanleenhove namens de CD&V-fractie aan
en argumentatie het college van burgemeester en schepenen aangaande de verleende
stedenbouwkundige vergunning d.d. 27/07/2009 aan de Groep Sleuyter voor het
oprichten van een meergezinswoning tussen Zandheuvel en Driftweg, en het
daaropvolgende schorsingsbesluit van de Raad van State d.d. 23/09/2009.
Op 27/07/2009 gaf het college van burgemeester en schepenen een
stedenbouwkundige vergunning aan de Groep Sleuyter voor het bouwen van de
residentie “Odyssea” een meergezinswoning tussen de Driftweg en de Zandheuvel.
De Raad van State heeft bij arrest van 23/09/2009 de uitvoering van die vergunning
bij uiterst dringende noodzakelijkheid geschorst.
Dat arrest van de Raad van State is noch min noch meer een blaam voor het
Bredense schepencollege. Wie de tekst leest, kan niet anders dan concluderen dat het
schepencollege van Bredene een miskleun van een stedenbouwkundige vergunning
heeft afgeleverd en dat de schorsing ervan dus grotendeels te wijten is aan zijn eigen
inhoudelijk eigengereide besluitvorming. Vooreerst verwijt de Raad van State het
college dat er geen echte motivering gegeven werd voor het verlenen van de
vergunning, hoewel dat altijd noodzakelijk is.
Qua motivering bevat de
collegebeslissing alleen maar een redengeving voor het niet-inwinnen van het advies
van de gemachtigde stedenbouwkundige ambtenaar. Volgens de Raad van State heeft
het schepencollege de toegelaten bouwdiepte op het BPA nogal discretionair, d.i. naar
eigen goeddunken, geïnterpreteerd. Het college keurde een bouwdiepte van 26 meter
goed en schond daarmee onbetwistbaar de regel van het BPA die bepaalt dat de
maximaal toegelaten bouwdiepte 18 meter bedraagt. Bovendien, betoogt de Raad
van State, blijkt nergens dat het schepencollege het plan getoetst zou hebben aan het
algemene voorschift van zowel het BPA als van het gecoördineerde decreet dat
bepaalt dat er gestreefd moet worden “naar ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de
goede plaatselijke ordening”.
Nochtans, zegt de Raad van State, “lijkt het
toepasselijke BPA geenszins dermate gedetailleerd te zijn dat een toetsing aan de
goede plaatselijke aanleg overbodig zou zijn”.
Het merkwaardige is dan nog – en dat merkt de Raad van State zelf ook op – dat de
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verwerende partij (dat is dus de advocaat die optreedt namens ons gemeentebestuur)
zelfs helemaal geen ander verweer tegen deze aantijging voert dan een loutere
verwijzing naar de argumenten van de tussenkomende partij (dat is de advocaat van
de Groep Sleuyter). Nochtans, schrijft de Raad van State, is die advocaat van het
gemeentebestuur de enige instantie die, weze het post factum, zou kunnen meedelen
of en waarom het college deze toetsing al dan niet heeft gedaan. Het valt trouwens
op dat de advocaat van het gemeentebestuur zelf nooit argumenten aandraagt, maar
zich altijd aansluit bij de argumenten van de advocaat van de Groep Sleuyter. Wie
daar dieper over nadenkt, zal wel zijn eigen conclusies daaruit kunnen trekken. Het is
in elk geval veelbetekenend.
Het lijkt erop dat het schepencollege een trukendoos heeft bovengehaald om de
vergunning toch maar toe te kunnen kennen aan de betrokken projectontwikkelaar.
De Raad van State ontmaskert die trucs en dan nog op een manier die allerminst
flatterend is voor het Bredense schepencollege.
Antwoord van schepen Vandenberghe
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27/07/2009 een
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de nv Groep Sleuyter voor het
bouwen van een meergezinswoning gelegen Zandheuvel 5 - 11 (project
Odyssea). Deze vergunning werd verleend zonder voorafgaand formeel en
bindend advies in te winnen bij het Agentschap Ruimtelijke Ordening in
toepassing van het artikel 49 DRO (nu artikel 4 VCRO). Dergelijk advies dient
ingewonnen indien blijkt dat het project waarvoor stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd afwijkt van de voorschriften van het BPA of
RUP. Uit een voorafgaandelijk informeel overleg met het Agentschap
Ruimtelijke Ordening was immers gebleken dat dit Agentschap de mening was
toegedaan dat het project Odyssea conform was met de voorschriften van het
BPA Groenendijk. Volgens dit BPA is de bouwdiepte in projectzone D beperkt
tot 18 meter. Door het samenvoegen van verschillende volumes met een
bouwdiepte van 18 meter vanuit de Driftweg en de Zandheuvel (het perceel
grond paalt immers aan twee straten) werd een bouwdiepte bereikt van 36
meter. Het Agentschap Ruimtelijke Ordening verklaarde zich immers akkoord
met de stelling dat het hier de samenvoeging betrof van de bouwdiepte van 18
meter vanuit respectievelijk de Zandheuvel en Driftweg. Niettegenstaande een
schrijven van de raadsman van een aanpalende eigenaar aan het Agentschap
Ruimtelijke Ordening waarin een aantal inhoudelijke bezwaren werden
opgeworpen om deze stedenbouwkundige vergunning te schorsen, werd door
dit Agentschap niet overgegaan tot schorsing van dit dossier. Dit houdt in dat
het Agentschap Ruimtelijke Ordening bij zijn standpunt is gebleven dat het
project Odyssea volledig conform was met de voorschriften van het BPA
Groenendijk.
Betrokken aanpalende eigenaars hebben evenwel op 14/09/2009 een
verzoekschrift ingediend tot schorsing van deze stedenbouwkundige vergunning
bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad van State heeft bij arrest d.d.
24/09/2009 deze stedenbouwkundige vergunning geschorst op basis van
volgende gronden:
- de bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd
- de schending van de voorschriften van het BPA, in casu wat betreft de
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bouwdiepte.
De stelling dat het project een combinatie is van meerdere volumes met telkens
een bouwdiepte van 18 meter, wordt niet gevolgd door de Raad van State,
omdat dit niet blijkt uit het dossier. In de beschrijvende nota bij het dossier en
uit het plan blijkt immers, aldus de Raad van State, dat het ontwerp betrekking
heeft op één meergezinswoning, één gebouw. In dit verband verwijst de Raad
van State naar de bepalingen van het BPA die stipuleren dat de bouwdiepte
dient gemeten te worden tussen de “voorbouwlijn en de achtergevel ter hoogte
van de zijgevels”.
Inmiddels werden door nv Groep Sleuyter bouwplannen ingediend waarbij de
bouwdiepte wordt beperkt tot 18 meter te rekenen vanaf de Driftweg,
waarmee wordt tegemoet gekomen aan de inhoudelijke argumenten van de
Raad van State die aan de basis lagen van de schorsing. Aangezien wordt
tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de Raad van State inzake inbreuken
op het BPA, heeft het college in zitting van vandaag zijn goedkeuring gegeven
aan de aangepaste plannen en bijgevolg een nieuwe stedenbouwkundige
vergunning afgeleverd, dit nadat de betrokken aanpalende eigenaars hierover
werden geconsulteerd.
Tussenkomsten

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove
om uitleg aangaande de verleende stedenbouwkundige vergunning d.d.
27/07/2009 aan de Groep Sleuyter voor het oprichten van een
meergezinswoning tussen Zandheuvel en Driftweg, het daaropvolgende
schorsingsbesluit
van de Raad van State d.d. 23/09/2009 en het antwoord hierop van het college
van burgemeester en schepenen.

Schepen Jacky Maes en burgemeester Willy Vanhooren die benadrukken
dat deze stedenbouwkundige vergunning slechts werd afgeleverd na
voorafgaand overleg op ambtelijk niveau met het Agentschap Ruimtelijke
Ordening en dat deze vergunning ook niet werd geschorst door dit
Agentschap, dit zelfs nadat dit Agentschap hierover een schrijven heeft
ontvangen van de raadsman van één van de aanpalende eigenaars. Hiermee
heeft dit Agentschap bevestigd dat het de mening is toegedaan dat dit
project conform is met het BPA. Schepen Maes en de burgemeester
benadrukken eveneens dat het raadslid hiervan op de hoogte is en dat
bijgevolg zijn tussenkomst niet correct is. Er kan, aldus de burgemeester,
enkel worden vastgesteld dat de Raad van State een andere interpretatie
heeft gegeven aan dit dossier dan het Agentschap Ruimtelijke Ordening en
het gemeentebestuur.

Punt 15: secretariaat - Mondelinge vragen / opmerkingen
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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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy
Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tanja Janssen en Rudi Debeuckelaere, raadsleden

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

Vraag van raadslid Kristof Vermeire
Het raadslid heeft via een internetsite moeten vernemen dat er een fout is
geslopen in de opmaak van de rangschikking van de quiz voor Bredense
verenigingen die plaatsvond op 8/10/2009 en wenst te vernemen welke gevolgen
dit zal hebben.
Antwoord van schepen Jacques Deroo en burgemeester Willy
Vanhooren
Zowel schepen Deroo als de burgemeester menen dat deze vergissing niet
onmiddellijk een item is dat het voorwerp kan vormen van een mondelinge
vraag in de gemeenteraad. De burgemeester antwoordt evenwel dat inderdaad
na afloop van deze quiz is vastgesteld dat bij één vraag de antwoorden verkeerd
werden aangerekend met een wijziging van de rangschikking tot gevolg. De
burgemeester weet de gemeenteraad te melden dat de geldsommen zullen
worden uitgekeerd volgens deze verbeterde rangschikking.
Raadslid Kristof Vermeire die betreurt dat dit antwoord niet werd gegeven
door de bevoegde schepen. Hij verwijst hiervoor naar het huishoudelijk
reglement dat voorziet in het stellen van mondelinge vragen na de zitting van de
gemeenteraad.

namens de gemeenteraad,
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Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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