VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/11/2009

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/10/2009

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat zijn opmerking
inzake het door elkaar gebruiken van de begrippen “begroting” en “budget” in
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, werd opgenomen in het
verslag, maar dat het reglement niet in die zin werd verbeterd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 26/10/2009 worden goedgekeurd mits aanpassing
van de tekst van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
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Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van WVI op 09/12/2009.
vertegenwoordigers

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

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 WVI d.d. 22/10/2009 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 09/12/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI

•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 22/10/2009 nodigt WVI ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op woensdag
09/12/2009. 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 :
Sandy Dobbelaere
Lionel Clybouw
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effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 20 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 20 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 18 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
is 1 onthouding
• Lionel Clybouw
bekomt 17
stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen
• Er is 1 ongeldige stem

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 en Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering
van de WVI die doorgaat op 09/12/2009
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de WVI van 09/12/2009

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering van de aandeelhouders van IKWV op 10/12/2009.
vertegenwoordigers

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

Aanwezig

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

Afwezig met

Erwin Feys, schepen
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kennisgeving

Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

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 IKWV d.d. 26/10/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV

•
Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

Bij brief d.d. 26/10/2009 nodigt IKWV ons bestuur uit tot de buitengewone
algemene vergadering van deze intercommunale op 10/12/2009.
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
stelt voor om de raadsleden Rudi Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te
duiden.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 20 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 20 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 19 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Er is 1 onthouding
• Ulrike
Deridder
bekomt
19
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding

Besluit

Artikel 1
Voor de buitengewone algemene vergadering van IKWV, die doorgaat op
10/12/2009 wordt Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Derbylaan 69, aangesteld als effectief vertegenwoordiger en Ulrike Deridder,
raadslid, wonende te Bredene, Toekomststraat 52/003 als plaatsvervangend
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vertegenwoordiger.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IKWV van 10/12/2009

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van IVOO op 15/12/2009. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
schrijven van de IVOO d.d. 28/10/2009 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 15/12/2009

•
•

Feiten, context De algemene vergadering van IVOO vindt plaats op 15/12/2009.
en
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
argumentatie
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
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mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Lionel Clybouw
Françoise Praet

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 20 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 20 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 18 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 2 onthoudingen
• Françoise
Praet
bekomt
19
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene ,
Kapelstraat 68/0802 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering
van IVOO die doorgaat op 15/12/2009
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 15/12/2009.

Punt 5: veiligheid - Algemene administratieve politie. Opheffing besluit d.d. 20/12/2004
houdende goedkeuring van het geactualiseerd rampenplan. Goedkeuring algemeen nooden interventieplan Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

Ministeriële omzendbrief (NPU-1) d.d. 26/10/2006 betreffende de nood- en
interventieplannen

Juridische grond

•
•
•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming
Wet d.d. 08/07/1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
Koninklijk Besluit d.d. 16/02/2006 betreffende de nood- en
interventieplannen
Wet van 08/12/1993 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Ministeriële omzendbrief (NPU-1) d.d. 26/10/2006 betreffende de nood- en
interventieplannen
Ministeriële omzendbrief d.d. 09/08/2007 betreffende de organisatie van de
hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp in de
provincie West-Vlaanderen

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van
het geactualiseerd gemeentelijk rampenplan
beslissing van de burgemeester d.d. 31/03/2008 betreffende de oprichting en
samenstelling van een gemeentelijke veiligheidscel
ontwerp algemeen nood- en interventieplan Bredene
verslag van de vergadering van de gemeentelijke veiligheidscel d.d.
13/10/2009 betreffende o.a. het ANIP Bredene

Het waarborgen van de openbare veiligheid is één van de belangrijkste
gemeentelijke opdrachten en de wijze, waarop dit moet gebeuren, is
vastgesteld in tal van regelgeving. Artikel 2ter van de wet d.d. 31/12/1963
betreffende de civiele bescherming stipuleert ondermeer dat de
burgemeesters een algemeen rampenplan voor hulpverlening moeten
vaststellen. Naderhand, meerbepaald in artikel 135 § 2 van de Nieuwe
Gemeentewet (Koninklijk Besluit van 24/06/1988) zijn de desbetreffende
taken van de gemeenten gedetailleerd omschreven (bevoegdheden van
algemene politie). Onverminderd de bevoegdheden van de Minister van
Binnenlandse Zaken, van de gouverneur en van de bevoegde gemeentelijke
instellingen, is de burgemeester de verantwoordelijke overheid inzake de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.
Het Koninklijk Besluit d.d. 16/02/2006 betreffende de nood- en
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•
•

interventieplannen, in uitvoering van voornoemd artikel 2ter van de wet
d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming, heeft tot doel de
gemeentelijke organisatie van een adequate hulpverlening gevoelig te
verbeteren. Deze regelgeving stipuleert o.a. dat in elke gemeente door de
burgemeester een veiligheidscel moet worden opgericht, wat inmiddels in
Bredene is gebeurd. De burgemeester moet tevens een nood- en
interventieplan opmaken, dat door de gemeenteraad dient aanvaard, waarna
het voor definitieve goedkeuring dient overgemaakt aan de
provinciegouverneur. Dit document werd opgesteld conform de bepalingen
van voornoemd Koninklijk Besluit en de Ministeriële omzendbrief (NPU-1)
d.d. 26/10/2006 betreffende de nood- en interventieplannen. Het algemeen
nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt
aangepakt.
Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten
(brandweer, politie, medische diensten,…..) bij een ramp of zwaar ongeval.
Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het
bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS)
optreden op gemeentelijk niveau. Het gemeentelijk ANIP is een openbaar
document, dat onder de toepassing valt van de regels met betrekking tot de
openbaarheid van bestuur, behalve wat de persoonsgebonden gegevens
betreft, die enkel en alleen ter kennis worden gesteld van overheden,
interventiediensten en van andere diensten, opgenomen in dit plan en voor
de nagestreefde doeleinden van dit plan.
Door de gemeentelijke veiligheidscel, in vergadering bijeen op 13/10/2009,
werden geen opmerkingen geformuleerd
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- zijn beslissing d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van het
geactualiseerd gemeentelijk rampenplan op te heffen
- het algemeen nood- en interventieplan Bredene goed te keuren

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn besluit d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring
van het geactualiseerd gemeentelijk rampenplan.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het algemeen nood- en
interventieplan van de gemeente Bredene.
Dit plan maakt integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 6: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Kasteellaan). Her vaststelling.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Kasteellaan
verslagen van de vergaderingen van de gemeentelijke verkeerscommissie
d.d. 06/11/2008 en 31/03/2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2009
houdende tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer in de
Kasteellaan

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008, heeft
kennis genomen van de opmerking van Charles Rome, Kasteellaan 13, 8450
Bredene, over het parkeerregime in voornoemde straat (moeilijke doorgang
van het verkeer, wanneer langs beide zijden van de straat wordt
geparkeerd) en de lokale politie gevraagd een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheid tot het invoeren van geschrankt parkeren, evenwel met een
asverschuiving
Volgend voorstel van de lokale politie werd gunstig geadviseerd door de
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•

•
•

Tussenkomsten

•

•

gemeentelijke verkeerscommissie in vergadering d.d. 31/03/2009
Invoeren, bij wijze van proef, meerbepaald voor een periode van 6 maand,
van volgend systeem van parkeerverbod in de Kasteellaan (geschrankt
parkeren met asverschuiving):
- Parkeerverbod zijde even huisnummers in het gedeelte tussen Driftweg
en Prins Karellaan
- Parkeerverbod zijde oneven huisnummers in het gedeelte tussen Prins
Karellaan en Prinses Marie-Josélaan
Het college van burgemeester en schepenen, in zitting bijeen op
04/05/2009, heeft een desbetreffende tijdelijke politieverordening
betreffende het verkeer in de Kasteellaan vastgesteld (proefperiode 6
maand)
Uit informatie, ingewonnen bij de lokale politie, blijkt thans dat de inwoners
van de Kasteellaan positief staan tegenover het nieuw parkeerregime
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze nieuwe parkeerregeling op te
nemen in een aanvullend verkeersreglement

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de resultaten van het onderzoek
door de politie over het parkeerregime bij wijze van proef in de Kasteellaan
niet opnieuw werd voorgelegd aan de verkeerscommissie, waardoor de
verkeerscommissie geen advies heeft kunnen verstrekken over het
opnemen van deze parkeerregeling in een aanvullend verkeersreglement.
Burgemeester Willy Vanhooren die voorstelt om dit onderzoek in
eerstvolgende vergadering voor te leggen aan de verkeerscommissie en om
dit punt toch goed te keuren. De burgemeester benadrukt dat hiermee
pragmatisch wordt gehandeld.

Stemmen

Met 15 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn besluit d.d. 25/02/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Kasteellaan.
Artikel 2
In de Kasteellaan wordt parkeerverbod ingevoerd:
- Langs de zijde van de even huisnummers in het gedeelte tussen
Driftweg en Prins Karellaan;
- Langs de zijde van de oneven huisnummers in het gedeelte tussen
Prins Karellaan en Prinses Marie-Josélaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden E1.
Artikel 3
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In de Kasteellaan, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 3, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
De Kasteellaan is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Prins Karellaan-Peter Benoitlaan-Hendrik Consciencelaan-Prinses MarieJosélaan-Bruggelaan-Kasteellaan-Ijzerlaan”
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
In de Kasteellaan is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”
Artikel 5
In de Kasteellaan, meerbepaald vanaf 5 meter voorbij de aansluiting met de
Driftweg tot aan de garage van het huis nr. 1A (zijde oneven huisnummers),
wordt parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 7: beleidsondersteuning - Straatnamen. Voorlopig vaststellen van een straatnaam voor
een nieuwe zijstraat van de Breeweg

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 1 van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen

Verwijzingsdocumenten

•
•

detail van het stratenplan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/11/2009
houdende formuleren van een voorstel van straatnaam voor een nieuwe
zijstraat van de Breeweg

Feiten, context •
en argumentatie
•

Binnenkort wordt een nieuwe zijstraat aangelegd van de Breeweg en dit ter
hoogte van de Fazantenlaan (zie bijgevoegd detail van stratenplan).
De procedure voor de straatnaamgeving wordt geregeld in het decreet d.d.
28/01/2007 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.
De procedure bestaat uit een aantal stappen:
− De gemeenteraad stelt de naam voorlopig vast.
− Het advies van de cultuurraad wordt ingewonnen omtrent de voorlopig
vastgestelde naam. De cultuurraad beschikt hiervoor over 30 dagen.
− Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren over de voorlopig
vastgestelde naam, dat minstens 30 dagen loopt.
− Als er sprake is van een straatnaamwijziging, dienen de bewoners en
eigenaars van erven in de straat hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht. Zij beschikken over 30 dagen om opmerkingen of
bezwaren over te maken.
− Tenslotte stelt de gemeenteraad de naam definitief vast.
Naar aanleiding van een openbaar onderzoek in het kader van de aflevering
van de verkavelingsvergunning die verbonden is aan de aanleg van deze
straat, stelde een inwoner spontaan voor om de straat Duinenzichterf te
noemen. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting
van 09/11/2009 achter dit voorstel geschaard en stelt de gemeenteraad
voor om deze naam voorlopig vast te stellen.

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de straatnaam voor de nieuwe zijstraat van de Breeweg
(ter hoogte van de Fazantenlaan) voorlopig vast als Duinenzichterf.
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Punt 8: technische dienst - Rioleringen. Aanpassingswerken aan L.S.-borden van de
rioolpompstations Hasseltstraat en Brugsesteenweg. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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

•

offerte van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk om aanpassingswerken uit te voeren aan de L.S.-borden
rioolpompstations Hasseltstraat en Brugsesteenweg

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget is een krediet van 10.000 EUR ingeschreven voor
het financieren van de aanpassingswerken aan de L.S.-borden
(laagspanningsborden) van de rioolpompstations Hasseltstraat en
Brugsesteenweg.
Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ontving ons bestuur
een voorstel met kostprijs om deze aanpassingswerken uit te voeren
Brugsesteenweg (2 pompen) en Hasseltstraat (1 pomp).
De pompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat (pompen en
automatisering) zijn in zeer slechte toestand. Ons bestuur heeft geen
onderhoudscontract voor deze pompstations. Wanneer er een defect is
aan de stations is er geen directe melding (gebrekkige communicatie). Bij
een defect is een onmiddellijke reparatie onmogelijk door gebrek aan
wisselstukken en personeel. Aquafin – VMW heeft een permanente
dispatching, bevoegd personeel, alsook wisselstukken voorradig om een
defect direct op te lossen.

•
•
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•

•

Financiële
gevolgen

Aanpassingswerken
– aankoop PLC (Programmable Logic Controller) voor bestaande L.S.borden (laagspanningsborden)
– aankoop bliksembeveiliging: deurcontact voor bestaande L.S.-borden
– werkuren voor aanpassing L.S.-borden
– indienststelling visualisatie
Kostprijs voor het aanpassen van 3 pompen: 9370,75 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aanpassingswerken
rioolpompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
9.370,75 EUR 87710/744-51/09/09
10.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Danny Hollevoet die opmerkt dat een aantal afkortingen die
worden gebruikt in het dossier niet worden verduidelijkt. Het betreft hier
in het bijzonder L.S. (laagspanning) en PLC (Programmable Logic
Controller)

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming (9.370,75 EUR
– incl. btw) voor de aanpassingswerken aan de L.S.-borden
(laagspanningsborden) van de rioolpompstations Hasseltstraat (1 pomp) en
Brugsesteenweg (2 pompen)
•
•
•
•

3 x aankoop PLC (Programmable Logic Controller) voor bestaand L.S.borden
3 x aankoop bliksembeveiliging: deurcontact etc. voor bestaande L.S.borden
3 x werkuren voor aanpassing L.S.-borden
3 x indienststelling visualisatie

Artikel 2
Deze opdracht van levering zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
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Punt 9: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2009. Vaststelling van het bestek, kostprijsraming en de wijze van
gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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

•

bestek 2009/TD/0004 – voetpadenprogramma 2009

Feiten, context •
en argumentatie

•

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 50.000 EUR ingeschreven
voor het aanleggen en vernieuwen van voetpaden op diverse plaatsen op
het grondgebied van de gemeente. Het saldo van dit krediet bedraagt
24.300 EUR (verschuiving 25.700 EUR naar rioleringswerken Sluizenstraat –
Noord-Ede – zie beslissing gemeenteraad d.d. 22/06/2009 – ontoereikende
kredieten).
Voorstel uit te voeren werken
Heraanleg voetpaden Spuikomlaan met inbegrip toegangen tot het
sportcentrum
– 7 stuks
deksels op peil brengen
– 55 lm
boordstenen op peil brengen
– 55 lm
goot (uit klinkerverharding op peil brengen)
– 14,50 lm
maken van zaagsneden in asfalt
– 64,35 m²
uitbreken asfaltverharding + rails
– 64,35 m²
plaatsen grijze betonstenen op betonfundering
– 290,31 m²
uitbraak en plaatsen nieuwe fundering en verharding
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–
–
Financiële
gevolgen

voetpad 22/22/6
4 stuks
plaatsen bochten R 1,5 m
Kostprijsraming: 23.772,75 EUR (incl. btw)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Aanleggen
en
23.772,75 EUR 421/731-60/09/09
vernieuwen voetpaden
24.300 EUR
2009

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek 2009/TD/004 en de kostprijsraming
(23.772,75.EUR – incl. btw) van de opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2009 (heraanleg voetpaden Spuikomlaan met inbegrip
toegangen tot het sportcentrum).
Het bestek (2009/TD/004) maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 10: technische dienst - Gebouwen.
Opdracht van herstellingswerken gebouw
Spaarzaamheidstraat 33. Vaststelling van het bestek, kostprijsraming en de wijze van
gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

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

•

bestek onderhoudswerken gebouw Spaarzaamheidstraat 33.

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 50.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van herstellingswerken van het gebouw gelegen
Spaarzaamheidstraat 33. Dit gebouw is eigendom van ons bestuur en wordt
in gebruik gegeven aan het OCMW dat het de functie van Lokaal
Opvanginitiatief (LOI) heeft gegeven.
Volgende werken dienen uitgevoerd (leveren en plaatsen)
– Verwijderen van bestaande dakbedekking, inclusief alle lood- en
zinkwerken tot op de bestaande spanten en afvoer afbraakmateriaal
door aannemer
– Vakkundige plaatsing van alle zink
– Demonteren en herplaatsen van zinken bakgoten
– Nieuwe zinken hemelwaterafvoer (diameter 150)
– Plaatsen van geplastificeerde stalen bolrooster voor de tapbuizen in de
goten
– Alle te verwerken hout moet gedrenkt zijn in een bad, met de
bedoeling een preventieve bescherming tegen zwammen en
houtvretende insecten te garanderen (voorlegging van een attest)
– Plaatselijke vervanging van constructief hout
– Plaatsen van nieuwe tengel- en panlatten
– Uitdikken van de kepers waar strikt nodig om al te grote “zakken” in
het dakvlak uit te werken
– Vervanging van de bestaande dakbedekking met platte pannen met
zelfde afmetingen, kleur en vorm. (pannen worden met inox panhaken
geplaatst)
– Voorzien van nok en noordboom
– Afdekken van schouwen met inox gaasnet (voorkomen dat kauwen
nestgelegenheid hebben in de schouwen)
– Plaatsen van plat dak boven keuken
– Plaatsen van isolatie en verdichting
– Plaatsen van aluminium dakrandprofiel
– Plaatsing tapbuis en bolroosters (regenwaterafvoer)
– Bestaande solins worden integraal verwijderd uit de muren
– Plaatsen zinken hemelwaterafvoer
Kostprijsraming: 22.618,41 EUR (incl. btw)

Verslag gemeenteraadszitting 23/11/2009

17

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Herstellingswerken
gebouw
Spaarzaamheidstraat 33

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
22.618,41 EUR 849/723-60/09/09
50.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die vraagt om het gebouw
Spaarzaamheidstraat 33 niet langer meer aan te duiden als pastorie
aangezien het reeds geruime tijd de functie vervult van lokaal
opvanginitiatief.

De gemeenteraad stelt het bestek en de kostprijsraming (22.618,41 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van herstellingswerken aan het dak van het gebouw
gelegen Spaarzaamheidstraat 33. Het bestek 2009/TD/003 maakt integrerend
deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 11: technische dienst - Grondverhandelingen – Goedkeuring van de voorwaarden van de
kosteloze overdracht van grond palende aan de verkaveling Bostoen (Reigersstraat achterzijde woningen Bosduivenstraat 29, 30 & 31), kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr.
203r, door de Gemeente Bredene aan nv Lotinvest

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/12/1978
houdende vergunning aan Immobiliën Vennootschap van België (nu
Lotinvest) voor het verkavelen van gronden, gelegen aan de Bosduivenstraat
(verkaveling Duinenzicht)
akte van overname onroerend goed uit voornoemde verkaveling door de
Gemeente Bredene met bijgevoegd plan d.d. 13/12/1985 overgeschreven te
Brugge, 2e kantoor op 24/12/1985 boek 5457 nr. 9
metingplan d.d. 19/10/1996 opgemaakt door bvba landmeter Van Damme,
Gistelsteenweg 213, 8490 Jabbeke – Varsenare
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/04/2005
houdende verkavelingvergunning aan nv Villabouw Francis Bostoen voor de
percelen met begrenzing Reigersstraat, Zwanenstraat en toekomstig
Parkbos
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/02/2009
houdende principiële goedkeuring van de kosteloze overdracht van 366 m²
grond palende aan de verkaveling Bostoen (Reigersstraat - achterzijde
woningen Bosduivenstraat 29, 30 & 31), kadastraal gekend 1e afdeling sectie
B nr. 203r, door de Gemeente Bredene aan nv Lotinvest, p.a. Hof ter
Olmen 14, 8900 Ieper en houdende de opdracht aan FOD Financiën,
Aankoopcomité Brugge voor het verlijden van de akte
brief d.d. 14/10/2009 van FOD Financiën, met ontwerpakte 35002 G 357

•
•
•

•

•
Feiten, context •
en argumentatie

•

Tussenkomsten

•

Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van grond palende aan de verkaveling Bostoen (Reigersstraat achterzijde woningen Bosduivenstraat 29, 30 & 31), kadastraal gekend 1e
afdeling sectie B nr. 203r, door de Gemeente Bredene aan nv Lotinvest, p.a.
Hof ter Olmen 14, 8900 Ieper ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor
te leggen .
Op basis van de huidige kadastrale gegevens betreft het 258 m² i.p.v. 366 m²
grond . De akte werd opgemaakt aan de hand van deze gegevens .

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat in het ontwerp van akte en het
dossier gewag wordt gemaakt van verschillende oppervlaktes van het over
te dragen perceel, waardoor het niet duidelijk is of het hier hetzelfde stuk
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•
•

grond betreft dat in 1985 kosteloos werd verworven. Het raadslid stelt
voor om het ontwerp te laten verbeteren en hierover duidelijkheid te
scheppen.
Schepen Jacky Maes die voorstelt om deze opmerking op te nemen in het
verslag en om het ontwerp van akte goed te keuren om zo nodeloze
vertraging van het dossier te vermijden.
Raadslid Dany Hollevoet die wijst op het belang om zekerheid te krijgen
over het feit dat het hier hetzelfde perceel betreft.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 258 m² grond palende aan de verkaveling Bostoen (Reigersstraat
- achterzijde woningen Bosduivenstraat 29, 30 & 31), kadastraal gekend 1e
afdeling sectie B nr. 203r, door de Gemeente Bredene aan nv Lotinvest, p.a. Hof
ter Olmen 14, 8900 Ieper .
De akte 35002 G 357 opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Financiën
Brugge maakt integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 12: cultuur - Toekennen van het ereburgerschap aan Jan Cattrijsse (Piv Huvluv)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Door Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad, wordt voorgesteld om Jan
Cattrijsse gekend als stand-up comedian Piv Huvluv voor te dragen als
ereburger. Dit ereburgerschap kan als volgt worden gemotiveerd :
Begin jaren 90 richtte hij het straattheater ‘Fris en Monter’ op. Een ganse
reeks optredens in Vlaanderen volgden.
In 1998 nam Jan Cattrijsse voor het eerst deel aan de prestigieuze Humo’s
Comedy Cup. Met visuele grappen en verbale humor bereikte hij de finale
waar hij de tweede plaats behaalde. In deze periode bouwde hij een stevige
live-reputatie op als vast lid van het collectief Bonjour Micro, met o.a. Raf
Coppens, Wim Helsen, Alex Agnew en Nigel Williams.
In 2004 trad Jan Cattrijsse voor het eerst solo op met het avondvullend
programma ‘Trouble in Mind’.
Intussen verwerft hij nationaal steeds meer bekendheid. In de zomer van
2005 was hij dagelijks te horen als Kapitein Huvluv op Radio 2.
In 2006 en 2007 was hij een graag gezien panellid in het radioprogramma
‘De Raadkamer’. Op één kreeg hij in het programma ‘De Bovenste Plank’
regelmatig aandacht en op Canvas was hij tot nu toe in elke reeds van
‘Comedy Casino’ te gast. Op de eerste compilatie dvd van ‘Comedy Casino’
wist hij ook zijn plaatsje te bemachtigen.
In 2008 vierde Jan Cattrijsse zijn “10 jaar op de planken”. In 2009 trok hij
Vlaanderen rond met een humoristische theatervoorstelling voor kinderen
getiteld ‘Stand up for Kids’.
2009 is ook het jaar waarin zijn derde avondprogramma ‘Bed Bad Brood’,
waarin ook Bredene een prominente rol krijgt, wordt gelanceerd.
Een constante in het werk van Jan Cattrijsse is het verwijzen naar Bredene
waar hij reeds zijn ganse leven woont. Zowel met anekdotes, beeldmateriaal
als historische feiten van Bredene draagt hij in belangrijke mate bij tot de
naambekendheid van Bredene en uitsluitend in positieve zin hoewel de
glimlach uiteraard nooit achterwege blijft. Hij maakt in zijn shows tevens
duidelijk dat hij niet van plan is om ooit uit Bredene te vertrekken.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het
ereburgerschap toe te kennen. Het college van burgemeester en schepenen
heeft in zitting van 26/10/2009 beslist om het ereburgerschap van Jan
Cattrijsse voor te stellen aan de gemeenteraad.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad kent aan Jan Cattrijsse, beter bekend als stand-up comedian
Piv Huvluv, de titel van ereburger toe.

Punt 13: technische dienst - Ruimtelijke ordening. Verkaveling aansluitend op de Breeweg.
Goedkeuring wegentracé, plannen, lasten en voorwaarden alsook de kostprijsraming van de
weg- en rioleringswerken.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening meerbepaald artikel 4.2.17 §2
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” definitief aanvaard door
de gemeenteraad in zitting van 21/09/2009
Gewestplan Oostende-Middenkust

•

Verwijzingsdocumenten

•

Aanbestedingsbundel van studiebureau Grontmij, Oostende Steenweg 146
te 8000 Brugge, betreffende infrastructuurwerken voor de aanleg wegenis
verkaveling aansluitend op de Breeweg

Feiten, context Artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stipuleert dat
en argumentatie indien een verkavelingsaanvraag gepaard gaat met de aanleg van wegen, de
gemeenteraad een besluit moet nemen over de zaak van de wegen alvorens een
beslissing wordt genomen over de verkavelingsaanvraag.
Onder besluit over de wegen dient o.a. te worden verstaan:
• het tracé van de wegen en de breedte van de rijbanen en voetpaden
• openbare nutsvoorzieningen (riolen, water-, elektriciteits-, gas- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
• plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
• technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare werken
• kostprijsraming van de werken
De opdracht heeft tot doel het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken
aansluitend op de Breeweg en omvat in hoofdzaak volgende werkzaamheden:
• aanleg riolering betonbuizen Ø 400 mmm (35 m)
• aanleg riolering betonbuizen Ø 600 mmm (100 m)
• aanleg riolering gresbuizen Ø 160 mmm (185 m)
• aanleg rijweg in asfaltverharding inclusief boordsteen met straatgoot
• aanleg voetpaden in betonstraatstenen 20x20x8
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•
•
•

aanleg parkings in betonstraatstenen 22x11x10
aanleg wandelpaden in betontegels 50x50x7
aanleg gazon en beplanting

De aanvraag heeft betrekking op de wegenis- en rioleringsinfrastructuur van de
verkaveling aansluitend op de Breeweg. De ontworpen rijweg is voorzien in een
T-structuur voor toekomstige aansluiting van woonkavels. De weg sluit aan op
een rondpunt voor aansluiting van de toekomstige serviceflats. De rijweg wordt
voorzien in bitumineuze verharding op steenslagfundering. De voetpaden
bestaan uit zandkleurige betonstraatstenen, de parkings worden aangelegd in
antracietkleurige betonstraatstenen. De riolering is ontworpen in een
gescheiden stelsel met aansluiting op de bestaande Breeweg.
De aanleg van de wegenis- en rioleringsinfrastructuur kadert in het GRUP
“Breeweg” waardoor de inrichting en beheer van het gebied kan geregeld
worden op het gewenste schaalniveau, meerbepaald enerzijds wonen en
anderzijds serviceflats.
De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 356.635,70 EUR. (incl.
btw) en valt volledig ten laste van Lotinvest n.v., Regentschapsstraat 58 te 1000
Brussel.
Openbaar
onderzoek

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Gezien de aanvraag in overeenstemming is met de bepalingen van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg” waarin het is gelegen, is
voor de aanvraag geen openbaar onderzoek vereist. (besluit van de Vlaamse
regering van 05/05/2000 en zijn latere wijzigingen)

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
• het wegentracé
• het plan, technische beschrijving en de kostprijsraming van de wegenis- en
rioleringswerken van de verkaveling aansluitend op de Breeweg
Deze plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budgetwijziging 2009
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

(gewijzigd) meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
budgetwijziging 2009 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Advies

•

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp dient een budgetwijziging in voor
2009. Deze budgetwijziging heeft aanleiding tot een verhoogde
gemeentelijke exploitatietoelage, maar blijft wel binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan. Zolang de exploitatietoelage binnen de
grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van
artikels 48 en 50 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad
enkel akte te nemen van een budgetwijziging door een kerkfabriek.
Ondanks de stijging van de exploitatietoelage, worden weinig ingrijpende
bijsturingen verricht in het budget. Het gaat eerder over enkele technische
correcties (inschrijven van kosten voor aflossingen en intresten van
leningen, inschrijven van verzekeringskosten en diverse kleinere
verschuivingen binnen het budget) en hogere uitgaven voor
nutsvoorzieningen.
De verhoogde toelage kan niet meer worden opgevangen in het
gemeentebudget 2009. Een gedeelte zal desgevallend via het budget 2010
moeten worden voorzien.
Er werd geen advies verleend door het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Dit dient te worden gelijkgesteld met een gunstig
advies.
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
gewijzigde
exploitatietoelage
2009
(gedeelte
Bredene)

Neemt kennis

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
37.735,07 EUR 79002/435-01
26.638 EUR

Dienst
GD

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp.

Punt 15: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budget 2010 kerkfabriek SintJozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-jozef Molendorp
budget 2010 kerkfabriek Sint-jozef Molendorp

Het budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp valt qua
exploitatietoelage binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan.
Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van het decreet
d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van een
budget door een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 47.563,65 EUR. Hiervan is 82 % ten
laste van Bredene, zijnde 39.002,19 EUR.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Er werd geen advies verleend door het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Dit dient te worden gelijkgesteld met een gunstig
advies.

UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
exploitatietoelage
39.002,19 EUR 79002/435-01
2010
(gedeelte
budget 2010
Bredene)
doorgeeflening
148.414 EUR 79002/843-52
(renovatiewerken
budget 2010
kerk)

Neemt kennis

Dienst
GD
BD

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2010 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 16: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuren van de tweede wijziging van het
meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

tweede wijziging meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 29/10/2009 door het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

•

De kerkfabriek Sint-Rikier heeft een wijziging ingediend van het
meerjarenplan 2008 – 2013. Alhoewel de meerjarenplannen doorlopend
moeten worden geactualiseerd (zonder dat dit tot goedkeuringstoezicht
leidt), moet de wijziging in dit geval worden beschouwd als een ingrijpende
wijziging waarop goedkeuringstoezicht toepasselijk is.
− De wijziging valt onder de in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 13/10/2006 genoemde gevallen. Meerbepaald gaat het over
een verschuiving binnen het investeringsprogramma, waarbij enkele
oorspronkelijk onvoorziene werken werden toegevoegd als gevolg van
schade door langdurige waterinsijpeling en een inspectierapport door
Monumentenwacht West-Vlaanderen. Een krediet werd ook
verschoven als correctie voor een verkeerd gebruik van het
rekeningstelsel.
− De wijziging geeft ook aanleiding tot een hogere gemeentelijke
investeringstoelage dan oorspronkelijk was voorzien. Meerbepaald stijgt
de toelage met 16.000 EUR, verspreid over twee budgetjaren. Hiervan
dient Bredene 95% ten laste te nemen.
Het administratief toezicht op het meerjarenplan ziet er als volgt uit:
− het meerjarenplan moet worden geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
− het meerjarenplan is onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door
de gemeenteraad van de hoofdgemeente
− Zogenaamde nevengemeenten worden niet langer betrokken in het
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−

administratief toezicht. Wel moeten ze worden betrokken in het
voorafgaand
overleg
tussen
centraal
kerkbestuur
en
gemeentebestuur.
indien de gemeenteraad van de hoofdgemeente geen goedkeuring
verleent, is het meerjarenplan onderworpen aan een
goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur, met
mogelijkheid van beroep bij de Vlaamse regering.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

De tweede wijziging van het meerjarenplan 2008 – 2013 werd gunstig
geadviseerd d.d. 29/10/2009 door het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge).

UITGAVEN
Omschrijving
verhoogde
gemeentelijke
investeringstoelage
2010
(aandeel
Bredene)
verhoogde
gemeentelijke
investeringstoelage
2011
(aandeel
Bredene)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
5.700 EUR 79001/435-01

9.500 EUR 79001/435-01

Dienst
GD

GD

De gemeenteraad keurt de tweede wijziging van het meerjarenplan 2008 – 2013
van de kerkfabriek Sint-Rikier goed.

Punt 17: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budgetwijziging 2009
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•
•

(gewijzigd) meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Rikier
budgetwijziging 2009 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 29/9/2009 door het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

De kerkfabriek Sint-Rikier dient een budgetwijziging in voor 2009, die
voornamelijk het gevolg is van het installeren van een nieuwe gasketel in
plaats van een stookolieketel.
Deze budgetwijziging geeft geen aanleiding tot een verhoogde gemeentelijke
exploitatietoelage of investeringstoelage. De meerkost als gevolg van het
plaatsen van een gasketel wordt opgevangen door het niet uitvoeren van
andere werken.
Indien de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 49 en 50 van het decreet
d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten- dient de gemeenteraad geen goedkeuringstoezicht uit
te oefenen op een budgetwijziging door een kerkfabriek, maar er enkel akte
van te nemen.
Tegelijkertijd met de budgetwijziging 2009 werd eveneens een gewijzigd
meerjarenplan 2008 – 2013 ingediend. De budgetwijziging 2009 valt echter
puur financieel gezien reeds binnen het bestaand meerjarenplan 2008 –
2013. Op de toezichtprocedure voor de budgetwijziging 2009 heeft de
meerjarenplanwijziging dan ook geen enkel effect.
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Advies

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek
Sint-Rikier.

De budgetwijziging 2009 werd gunstig geadviseerd d.d. 29/9/2009 door het
erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge).

Punt 18: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budget 2010 kerkfabriek SintRikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

(gewijzigd) meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Rikier
budget 2010 kerkfabriek Sint-Rikier

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

Het budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Rikier valt qua exploitatietoelage
binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan 2008 – 2013. De
investeringstoelage is groter dan was voorzien in het goedgekeurd
meerjarenplan. Aangezien de kerkfabriek Sint-Rikier tegelijkertijd met de
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•
•

budgetwijziging 2009 eveneens een gewijzigd meerjarenplan 2008 – 2013
heeft ingediend (waar het budget 2010 qua investeringstoelage wel binnen
valt), wordt voorgesteld om enkel een goedkeuringstoezicht uit te oefenen
op het gewijzigd meerjarenplan. Na goedkeuring door de gemeenteraad van
het gewijzigd meerjarenplan kan dan eenvoudig kennis worden genomen
van het budget 2010. Zolang de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen
van het goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48
en 50 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad namelijk
enkel akte te nemen van een budget door een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 24.877,03 EUR. Hiervan is 95 % ten
laste van Bredene, zijnde 23.633,17 EUR.
De totale investeringstoelage bedraagt 28.680 EUR. Hiervan is 95 % ten
laste van Bredene, zijnde 27.246 EUR.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Er werd geen advies verleend door het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Dit dient te worden gelijkgesteld met een gunstig
advies.

UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
exploitatietoelage
23.633,17 EUR 79001/435-01
2010
(gedeelte
budget 2010
Bredene)
investeringstoelage
27.246 EUR 790/635-51
2010
(gedeelte
budget 2010
Bredene)

Neemt kennis

Dienst
GD
BD

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2010 van de kerkfabriek SintRikier.

Punt 19: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budgetwijziging 2009
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

(gewijzigd) meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus
budgetwijziging 2009 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
advies d.d. 29/9/2009 door het erkend representatief orgaan

Feiten, context •
en argumentatie

De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus dient een budgetwijziging in
voor 2009. Deze budgetwijziging heeft geen effect op de gemeentelijke
exploitatietoelage. Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen
van een budgetwijziging door een kerkfabriek.

Advies

•

De budgetwijziging 2009 werd gunstig geadviseerd d.d. 29/9/2009 door het
erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge).

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabriek
Sint-Thérésia van het Kind Jezus.

Punt 20: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budget 2010 kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

(gewijzigd) meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus
budget 2010 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Het budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus valt
qua exploitatietoelage binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan. Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen
van een budget door een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 44.274,79 EUR.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Er werd geen advies verleend door het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Dit dient te worden gelijkgesteld met een gunstig
advies.
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UITGAVEN
Omschrijving
exploitatietoelage
2010

Neemt kennis

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
44.274,79 EUR 79002/435-01
budget 2010

Dienst
GD

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2010 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 21: secretariaat - Mondelinge vragen/opmerkingen

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

Aanwezig

Erwin Feys, schepen
Sandy Dobbelaere, William Hüppertz, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
hervastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009

Feiten, context Vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove
en argumentatie
Raadslid Gilbert Vanleenhove die de aandacht vestigt op de wateroverlast, dit
ingevolg de hevige regenval van de voorbije dagen, in de Koerslaan en dit meer
in het bijzonder ter hoogte van het hotel Cascada. Het raadslid wenst te weten
of hieraan op korte termijn een oplossing kan worden gegeven.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat reeds enige tijd onderhandelingen
worden gevoerd met Aquafin inzake de aanleg van nieuwe riolering op de wijk
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Maria Duyne en in de campingzone. Deze werken worden evenwel al enkele
jaren uitgesteld door Aquafin.
Schepen Jacky Maes die ook nog opmerkt dat het aandeel van het
gemeentebestuur in deze werken de voorbije jaren ook telkens werd
opgenomen in het budget.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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