VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 17/12/2009

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/11/2009

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,
Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 23/11/2009 worden goedgekeurd.

Punt 2: informatica - Opdracht van levering en installatie van mailserversoftware op
bestaande server. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen.

Aanwezig

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

Jon Devos, 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 het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
betreffende voorstel tot opdracht van levering en installatie van
mailserversoftware op bestaande server.

Feiten, context •
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 10.000 EUR voorzien
voor de ombouw van een bestaande Windows 2003 server tot mailserver.
Momenteel wordt gebruik gemaakt van de ingebouwde mailserver van de
(all-in-one oplossing) Axsguard. Deze mailserver heeft beperkingen in
gebruik. Zo is het o.a. enkel mogelijk om via webmail de nieuwe mail te
raadplegen en niet de volledige mailbox. Mailboxen beschikbaar maken op
PDA/Blackberry behoort eveneens niet tot de mogelijkheden, evenals het
gebruik van gedeelde adressenlijsten.
Op de bestaande mailserver werd het maximum aantal gebruikers reeds
bereikt en kunnen geen nieuwe mailboxen meer aangemaakt worden
zonder uitbreiding van de licenties.
De huidige fileserver werd inmiddels vervangen door een file-storage
server. Deze server kan echter nog dienst doen als mailserver.
Met de nieuwste mailservertechnologie kunnen gebruikers overal, altijd en
via elk apparaat toegang krijgen tot hun e-mail, agenda, contacten en andere
informatie.
Gedeelde agenda’s en gezamenlijke adreslijsten behoren
eveneens tot de mogelijkheden. Dit moet zorgen voor efficiëntere
communicatie en samenwerking.
Voorstel lasten en voorwaarden
Technische specificaties :
- Integratiemogelijkheid in huidige ICT-infrastructuur
- Installatiemogelijkheid op bestaande MS 2003 Server
- Min. 110 gebruikers

•
•
•

•
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•

Financiële
gevolgen

- Functionaliteiten voor samenwerking en productiviteit zoals gedeelde
agenda’s, out of office, plannen van vergaderingen
- Unified Messaging
- Web-based messaging met versleutelde toegang tot inbox, zoekfunctie en
mogelijkheid om verschillende typen bijlagen te bekijken
- Mobile messaging voor e-mail en agendafuncties op mobiele apparaten
Installatie:
- Herconfiguratie van bestaande fileserver
- Aanpassen van active directory in functie van mailserver
Onderhoud:
- Remote bijstand op mailserver
Kostprijsraming:
- 10.000 EUR

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Levering en installatie
10.000 EUR 104/742-53
van mailserversoftware
10.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de lasten, voorwaarden en kostprijsraming (10.000 EUR
incl. btw) van de opdracht van levering en installatie van mailserversoftware op
bestaande server als volgt vast :
Technische specificaties :
- Integratiemogelijkheid in huidige ICT-infrastructuur
- Installatiemogelijkheid op bestaande MS 2003 Server
- Min. 110 gebruikers
- Functionaliteiten voor samenwerking en productiviteit zoals gedeelde
agenda’s, out of office, plannen van vergaderingen
- Unified Messaging
- Web-based messaging met versleutelde toegang tot inbox, zoekfunctie en
mogelijkheid om verschillende typen bijlagen te bekijken
- Mobile messaging voor e-mail en agendafuncties op mobiele apparaten
Installatie:
- Herconfiguratie van bestaande fileserver
- Aanpassen van active directory in functie van mailserver
Onderhoud:
- Remote bijstand op mailserver
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Kostprijsraming:
- 10.000 EUR
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 3: secretariaat - Lokale economie. Regionaal Economisch Overlegcomité Oostende
(RESOC)

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en
de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 22/10/2004 betreffende de erkenning
en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden
statuten van het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité Oostende
beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/05/2007 houdende aanduiding van
schepenen Jacky Maes en Steve Vandenberghe als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité Oostende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/11/2009
houdende het voorstel om Eddy Gryson voor te dragen als effectief
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van RESOC

•
•
•

•
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

Stemmen

De 7 gemeenten van het arrondissement Oostende (Bredene, De Haan,
Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg) werden
samengebracht in het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité of
RESOC Oostende, zoals opgericht in uitvoering van het decreet van
07/05/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden.
Voor RESOC Oostende worden telkens 4 effectieve leden en 4
plaatsvervangende leden aangeduid vanuit de gemeentebesturen (Bredene,
De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg) die een
mandaat opnemen en aldus hun gemeentebestuur vertegenwoordigen.
In zitting van de gemeenteraad d.d. 14/05/2007 werden schepenen Jacky
Maes en Steve Vandenberghe voorgedragen als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het
Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité Oostende.
Voorgesteld wordt om Eddy Gryson aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van RESOC.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief vertegenwoordiger :
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Eddy Gryson bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Er zijn 2 onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist Eddy Gryson aan te duiden
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van RESOC;

als

effectief

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Veldstraat). 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
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Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

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

•
•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Veldstraat

Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 27/11/2009, werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Ronny Breyssens, Veldstraat 41, 8450 Bredene, voor het reserveren van
een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit ter hoogte
van de woning, gelegen op voornoemd adres. Zijn dochter, Lizzy
Breyssens, is een persoon met een handicap

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 07/08/2007 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Veldstraat.
Artikel 2
In de Veldstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
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as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Veldstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de achtergebouwen
van de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 4
In de Veldstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 41, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen verkeersreglement voorkomt.
Artikel 5
In de Veldstraat is het parkeren verboden over een afstand van 2 meter langs
weerszijden van de uitrit van de garage, gelegen nr. 25.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Watervliegpleinstraat). 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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•
•
•
•
•

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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/07/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Watervliegpleinstraat

Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 27/11/2009, werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Roger Vannieuwenhuyse, Watervliegpleinstraat 6, 8450 Bredene, voor het
reserveren van een parkeerplaats voor personen met een beperkte
mobiliteit ter hoogte van de woning, gelegen op voornoemd adres. Zijn
zoon heeft een zware handicap.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/07/2008 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Watervliegpleinstraat.
Artikel 2
In de Watervliegpleinstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
kant van de even huisnummers en door de verkeersborden E7 aan de kant van
de oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Watervliegpleinstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr.
6, is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen verkeersreglement voorkomt.
Artikel 4
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In de Watervliegpleinstraat is het verboden te parkeren ter hoogte van de
garagetoegangsweg aldaar, tussen de percelen Watervliegpleinstraat 26 en
Spuikomlaan 28.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen
en dit overeenkomstig artikel 75.1.2° van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan). 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Peter Benoitlaan
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Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 27/11/2009, werd gunstig advies uitgebracht over het voorstel van
Jean-Pierre Dessin, directeur Vrije Basisschool Duinen, om in de Peter
Benoitlaan, ‘zone 30’ in te voeren. Deze straat maakt deel uit van de
directe schoolomgeving en wordt thans meer dan vroeger gebruikt door
kinderen, omdat zich in deze een schoolingang + fietsenstalling bevindt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/02/2008 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Peter Benoitlaan.
Artikel 2
De Peter Benoitlaan wordt verdeeld in twee rijstroken, meerbepaald ter hoogte
van de Frankrijklaan, over een lengte van 6 meter en dit door middel van
overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Peter Benoitlaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:
- ten zuiden van de aansluiting met de Prins Karellaan
- ten noorden van de aansluiting met de Prinses Marie-Josélaan
- ter hoogte van het huis Peter Benoitlaan nr. 20A
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Hendrik Consciencelaan,
wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Hendrik
Consciencelaan naar de Prins Karellaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Prinses Marie-Josélaan
wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Prins
Karellaan naar de Prinses Marie-Josélaan, uitgezonderd voor fietsers en
bestuurders van bromfietsen klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1, F19, M3 en
M5.
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Artikel 6
In de Peter Benoitlaan wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de
verkeersborden F4a en F4b.
Artikel 7
De Peter Benoitlaan 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 Peter Benoitlaan 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 8
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover
het huis nr. 4, wordt, over een lengte van 12 meter beperkte parkeerduur
ingevoerd tussen 7 en 19 uur voor een maximum duur van 30 minuten en dit
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.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf en voorzien van een onderbord “van maandag tot
zondag van 7 tot 19 uur – max. 30 minuten”.
Artikel 9
In de Peter Benoitlaan is het parkeren verboden langs de zijde van de even
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 10
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf de
scheiding van de huizen nrs. 22/24A tot de aansluiting met de Prins Karellaan,
dit vanaf 7 tot 19 uur, is het parkeren verboden.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van het verkeersbord E1,
voorzien van een onderbord “Van 7 tot 19 uur”.

Artikel 11
In de Peter Benoitlaan wordt parkeerverbod ingevoerd:
- Langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover de huizen nrs. 6, 8 en
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10;
- Langs beide zijden vanaf 6 meter vanaf de hoek Frankrijklaan over een lengte
van 6 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 7: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Polderstraat). 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

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

•
•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/04/2005 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Polderstraat

context •

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting

Verwijzingsdocumenten

Feiten,
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en argumentatie

bijeen op 27/11/2009, werd gunstig advies uitgebracht over het aanleggen
van een verdrijvingsvlak in de Polderstraat, langs de zijde van de oneven
huisnummers, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 81.
Autobestuurders, die de garages, gelegen Vissersstraat verlaten, via de
uitrit, gelegen Polderstraat, tussen de huizen nrs. 81 en 83, hebben
onvoldoende zichtbaarheid, doordat frequent voertuigen worden
gestationeerd tot tegen de rand van deze toegang.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 18/04/2005 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Polderstraat.
Artikel 2
In de Polderstraat wordt een verplicht fietspad ingericht langs de zijde van de
pare huisnummers vanaf 25 meter voor de aansluiting met de Spuikomlaan tot
aan het huis nr. 48. Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de
verkeersborden D7.
Artikel 3
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht :
- haaks over de rijbaan, vanaf hoek A. Plovieplein-Polderstraat naar hoek A.
Plovieplein-Europastraat (op het verhoogd kruispunt);
- ter hoogte van het huis nr. 159, komende uit de richting Nukkerwijk;
- ter hoogte van het huis nr. 48, komende uit de richting Nukkerwijk
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan vanaf de hoek Polderstraat/August Plovieplein naar de hoek
Europastraat/August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
De Polderstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
• onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het K.B. van
01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
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en latere wijzigingen
- in de bocht ten oosten van de Ibislaan.
- ter hoogte van de asverschuiving, die zich bevindt tegenover de huizen nr.
105 tot nr. 123
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 205
Artikel 6
In de Polderstraat wordt een verdrijvingsvlak ingericht langs de zijde
van de oneven huisnummers, meerbepaald op de parkeerstrook ter
hoogte van het huis nr. 81.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig
artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Polderstraat is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 5 ton in het
gedeelte tussen de Kleiveldstraat en de Ibislaan, uitgezonderd plaatselijk
verkeer.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C21 - 5
T met onderbord.

Artikel 8
In de Polderstraat, ter hoogte van de paviljoenen van het
gemeenschapsonderwijs, wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 9
In de Polderstraat is het verboden te parkeren aan de zijde van de pare
huisnummers, vanaf het huis nr. 50 tot aan de aansluiting met de Europastraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E1.
Artikel 10
In de Polderstraat is het verboden te parkeren:
- ter hoogte van het huis nr. 207, tussen de twee parkeerhavens;
- langs de zijde van de oneven huisnummers, meerbepaald tussen de garages van
de huizen nrs. 215 en 217.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
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Punt 8: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Wijzigen van de algemene
politieverordening (meerbepaald de afdelingen 1.1 en 4.2) naar aanleiding van het plaatsen
van een automatische zuil en slagboom aan de ingang van het containerpark

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing
van
de
gemeenteraad
d.d.
19/05/2008
houdende
toegangcontrolesysteem op het containerpark. Goedkeuring bestek en
wijze van gunnen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/11/2009
houdende vaststellen van het ontwerp van wijziging van de algemene
politieverordening (meerbepaald de afdelingen 1.1 en 4.2) naar aanleiding
van het plaatsen van een automatische zuil en slagboom aan de ingang van
het containerpark

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

De gemeenteraad besliste in zitting van 19/05/2008 om een
toegangscontrolesysteem te plaatsen aan de ingang van het gemeentelijk
containerpark. Het bestek en de wijze van gunnen werden vastgesteld, maar
de materiële opvolging van dit dossier werd verder overgelaten aan de
intercommunale IVOO (Klokhofstraat 2, 8400 Oostende).
Dit toegangscontrolesysteem is momenteel zo goed als gerealiseerd en
bestaat uit een automatische zuil en slagboom. De slagboom kan door de
Bredenaars worden geopend met hun elektronische identiteitskaart. Dit is
ook mogelijk voor Belgische houders van een tweede verblijf in Bredene.
Andere categorieën van toegelaten gebruikers moeten de slagboom op een
alternatieve manier kunnen openen.
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•

•

•

•

•

Tussenkomsten

•
•

Stemmen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30/11/2009
een voorstel van regeling uitgewerkt met betrekking tot de toegang tot het
containerpark. Voorgesteld wordt om hiervoor te werken met de
elektronische identiteitskaart en een systeem van badges, behalve voor de
personen die wel al in Bredene wonen maar nog niet zijn ingeschreven.
Concreet wordt voorgesteld om de slagboom aan het containerpark als
volgt te openen:
− elektronische
identiteitskaart:
Bredenaars
en
Belgische
tweedeverblijfhouders
− badge: KMO’s, instellingen van openbaar nut, verenigingen en nietBelgische tweedeverblijfhouders
− attest (geen automatische toegang): personen die zich hebben
aangemeld als nieuwe inwoner, maar nog niet in het bevolkingsregister
zijn ingeschreven
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voor de badge
een waarborg te vragen van 50 EUR. Indien dit strikt noodzakelijk is kunnen
tot maximaal 3 badges per aanvrager worden uitgereikt. De aanvrager moet
dit kunnen motiveren. Het aanvragen van meerdere badges kan
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor verenigingen of instellingen, waar
meerdere personen afval aanvoeren.
Het koppelen van de persoonsgegevens aan een individuele badge en het
beheer van de waarborgen is relatief arbeidsintensief. Daarom wordt
voorgesteld om voor Bredenaars die nog niet in het bevolkingsregister zijn
ingeschreven geen badges uit te reiken. Het lijkt niet opportuun om voor
een korte overbruggingsperiode van zo’n twee weken een volledige
procedure te doorlopen waarin de badge wordt aangevraagd en weer uit
roulatie wordt genomen.
De toegelaten categorieën op het containerpark, alsook de wijze van
identiteitscontrole wordt geregeld door de algemene politieverordening.
Door het nieuwe systeem zijn er enkele artikels van het algemeen
politiereglement die moeten worden gewijzigd. Het gaat meerbepaald over
de artikels 4.2.5 tot en met 4.2.9. Verder wordt voorgesteld om in artikel
1.1.1 een algemene definitie op te nemen van KMO’s. Vanwege de beperkte
impact op de tekst, wordt ook de aanvraagprocedure en waarborgregeling
voor de badges opgenomen in artikel 4.2.6.
Het zou de bedoeling zijn om de voorgestelde wijzigingen van de algemene
politieverordening van kracht te laten gaan op 1/2/2010. In de
eerstkomende maanden kan op die manier een degelijke
sensibiliseringscampagne worden gevoerd, vooraleer daadwerkelijk wordt
overgegaan tot het gebruik van de slagboom.

Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen hoe de identificatie van de
Belgische tweede verblijvers door middel van de elektronische
identiteitskaart zal worden georganiseerd.
De gemeentesecretaris antwoordt dat hiervoor een aantal gegevens uit het
kohier van de belasting tweede verblijven zal worden toegevoegd aan het
lokaal bevolkingsbestand en dat de herkenning gebeurt aan de hand van het
Rijksregisternummer.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt artikel 1.1.1. en de artikels 4.2.5 tot en met 4.2.9 van de
algemene politieverordening als volgt opnieuw vast:
Artikel 1.1.1
Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt verstaan onder:

•
•

•

•

•

•
•

Bevoegde personen: personen die bevoegd zijn om inbreuken vast te stellen op
deze verordening.
Vergunning: een eenzijdige schriftelijke toestemming van het bevoegd
bestuursorgaan van het gemeentebestuur op naam van de aanvrager, die niet kan
worden overgedragen aan derde personen, fysische of rechtspersonen, noch geheel
of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Deze vergunning is precair wat wil zeggen dat de vergunning kan
worden ingetrokken na een gemotiveerde beslissing.
− De term vergunning kan eveneens wijzen op een gelijkaardige schriftelijke
toestemming die is afgeleverd door een andere daartoe bevoegde overheid.
Concessie: overeenkomst waarbij het bevoegd bestuursorgaan van het
gemeentebestuur aan een aanvrager een toestemming verleent, welke in principe
niet kan overgedragen worden, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde
duur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze concessie is precair wat
wil zeggen dat zij kan ingetrokken worden na gemotiveerde beslissing.
− De term concessie kan eveneens wijzen op een gelijkaardige toestemming die
is afgeleverd door een andere daartoe bevoegde overheid.
Openbaar domein: goederen die hetzij door een wettekst in het openbaar domein
zijn opgenomen, hetzij bestemd zijn tot het gebruik van allen zonder onderscheid
van de persoon. Voorbeelden hiervan zijn:
− de openbare wegen, de wegverbindingen als ze aan een openbare
rechtspersoon toebehoren en bestemd zijn tot het gebruik van allen, en de
aanhorigheden ervan zoals bermen, bruggen en voetpaden;
− de stadhuizen en gemeentehuizen;
− de gebouwen van de ministeries;
− de bibliotheken, openbare musea, schouwburgen;
− de handelsbeurzen, hallen en overdekte markten;
− de begraafplaatsen;
− de openbare parkings die toebehoren aan de overheid;
− de kerken en scholen;
− de zee- en binnenhavens, getijhavens en reden, met hun noodzakelijke
aanhorigheden, zoals dokken, kaaien, sluizen, enz…;
− de bevaarbare waterlopen en kanalen, evenals hun aanhorigheden, zoals
sluizen, dammen, dijken;
− het polderdomein en het domein van de wateringen;
− de spoorwegverbindingen en hun aanhorigheden, zoals stations,
rangeerstations en spoorwegbruggen;
− de territoriale zee, het continentaal plat, de duinen.
Openbare weg: de rijbaan, het fietspad, het trottoir en de bermen, zoals
respectievelijk gedefinieerd in het koninklijk besluit d.d. 1/12/1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de
openbare weg].
Openbare plaats: een plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer.
Openbare ruimte: een openbare plaats die niet als inrichting kan worden
gekwalificeerd.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openbare inrichtingen: alle inrichtingen alsmede hun aanhorigheden, die, al dan niet
tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde
categorieën van personen beperkt, zoals danszalen, concertzalen, discotheken,
privé-clubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in
open lucht gelegen zijn.
Private inrichtingen: woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen,
alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn.
Appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen
als bewoning voor een gezin of een alleenstaande, of dat desgevallend dienst kan
doen als een handelszaak.
Meergezinswoning: elke woning waar meer dan een referentiepersoon verblijft.
Algemene ingang: de ingang die leidt naar alle appartementen, de afzonderlijke
ingangen op het gelijkvloers niet meegerekend.
Referentiegevel: de gevel waar de algemene ingang zich bevindt.
Woningencomplex: een gebouw duidelijk bestaande uit verschillende
aaneengesloten woonblokken met aparte algemene ingangen.
Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s): KMO’s worden gedefinieerd
volgens de aanbeveling van de Commissie [van de Europese Gemeenschappen] d.d.
6/5/2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.
Huishoudelijk afval: het afval dat is ontstaan door de normale werking van een
particulier huishouden.
Grof huishoudelijk afval: het uitzonderlijk of toevallig voorkomend huishoudelijk
afval dat niet door de gewone ophaaldienst wordt meegenomen en niet te
rangschikken is onder aarde, stenen, takken en boomstronken.
Bedrijfsafval: de afvalstoffen die niet ontstaan door de normale werking van een
particulier huishouden maar door een bedrijfsactiviteit
Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen
of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet verontreinigd hemelwater.
Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater.

Artikel 4.2.5
Het gemeentelijk containerpark is gelegen in de Noord-Edestraat 158 te 8450 Bredene
en is gekadastreerd als sectie D nr. 26 a.
Behoudens andere vermelding is de officiële wegcode van toepassing in het gemeentelijk
containerpark.
Artikel 4.2.6
§ 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor:
• inwoners van de gemeente Bredene
• tweede verblijfhouders te Bredene;
• “kleine en middelgrote ondernemingen” (KMO’s), voor zover ze hun zetel of een
filiaal te Bredene hebben. Deze KMO’s kunnen in het gemeentelijk containerpark
enkel terecht voor de afvalfracties hol glas, papier en karton, schroot en PMD.
• instellingen van openbaar nut (scholen, sociale instellingen, rusthuizen, openbare
besturen,…) die hun zetel te Bredene hebben.
• door het gemeentebestuur erkende verenigingen.
§ 2. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk na de identificatie van de
aanvoerder van afvalstoffen.
De identificatie van de aanvoerder van afvalstoffen gebeurt met behulp van een

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

18

automatische zuil en slagboom aan de ingang, behalve voor inwoners van Bredene die
nog niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Voor inwoners van Bredene die nog
niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, gebeurt de identificatie met behulp van
een door het gemeentebestuur afgeleverd bewijs dat men zich heeft aangeboden voor
inschrijving in het bevolkingsregister.
De identificatie met behulp van een automatische zuil en slagboom aan de ingang,
gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart voor inwoners van Bredene
en –waar technisch mogelijk– voor tweede verblijfhouders. Voor alle categorieën van
gebruikers die geen natuurlijk persoon zijn, alsook voor tweede verblijfhouders die niet
kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een elektronische identiteitskaart,
gebeurt de identificatie aan de hand van een toegangsbadge. Deze toegangsbadge wordt
afgeleverd door het gemeentebestuur, mits het betalen van een waarborg van 50 EUR
en mits de aanvrager van de toegangsbadge behoort tot één van de in § 1. genoemde
categorieën van toegelaten gebruikers. Indien dit strikt noodzakelijk is kunnen meerdere
toegangsbadges per aanvrager worden afgeleverd, waarbij geen enkele aanvrager in
totaal ooit meer dan drie werkende toegangsbadges kan bekomen.
§ 3. De parkwachter heeft het recht om de gebruikers die zijn aanwijzingen niet
opvolgen de toegang tot het containerpark te ontzeggen.
Artikel 4.2.7
Buiten de aan de toegangspoort van het gemeentelijk containerpark geafficheerde
openingsuren is het gemeentelijk containerpark niet toegankelijk voor personen,
vreemd aan de dienst. De aanvoer van afvalstoffen mag dus enkel gebeuren tijdens de
openingsuren en onder het toezicht van een parkwachter.
Artikel 4.2.8
Het gebruik van containers die zijn opgesteld in het gemeentelijk containerpark is
voorbehouden aan de voorwerpen die het gemeentebestuur hiervoor heeft
aangewezen. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.
Artikel 4.2.9
Het is voor personen vreemd aan de dienst verboden gedeponeerde afvalstoffen te
doorzoeken of te verwijderen.

Artikel 2
De in artikel 1 opnieuw vastgestelde bepalingen van de algemene
politieverordening treden in werking op 01/02/2010. Tot zolang blijven artikel
1.1.1. en de artikels 4.2.5 tot en met 4.2.9 van de algemene politieverordening
van kracht zoals ze zijn vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
16/02/2009.

Punt 9: secretariaat - Openbare werken.
Gedeeltelijke heraanleg Staessenstraat.
Goedkeuring van de voorwaarden van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst
met het Agentschap Wegen en Verkeer. Vaststelling van de plannen, meetstaat en
kostprijsraming.
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/05/2002 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van een overeenkomst, af te sluiten met een ontwerper
voor het opmaken van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en
kostprijsraming, alsook voor de leiding van de werken tot het herinrichten
van de doortocht van de Prinses Elisabethlaan N9 (vanaf brug over het
kanaal Oostende-Brugge (grensscheiding Oostende) tot aan de
Brugsesteenweg (parkzone Pescator)) en vaststelling van de wijze van
gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/12/2002
houdende toewijzing aan nv Grontmij Verschave, Oostendse Steenweg 146,
8000 Brugge, van de opdracht van diensten met als voorwerp het opmaken
van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en kostprijsraming van de
werken tot herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan N9, alsook
het verzekeren van de leiding van de werken en de veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen en de kostprijsraming gemeentelijk aandeel
(991.776,15 EUR – incl. btw – ereloon exclusief, onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier door AWV) van de weg- en rioleringswerken
herinrichting Prinses Elisabethlaan (N9)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/11/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest –
Gemeente Bredene voor de herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan – N9
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/11/2008
houdend het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest
– Bredene voor de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan
(N9)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het addendum aan de overeenkomst Gemeente
Bredene - Grontmij betreffende de studie van de herinrichting van de

•

•

•

•

•
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•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Financiële
gevolgen

doortocht Prinses Elisabethlaan (N9), meerbepaald de bijkomende opdracht
van diensten met als voorwerp het opmaken van de plannen, bijzonder
lastenboek-bestek en kostprijsraming van de weg- en rioleringswerken
Staessenstraat
(inbegrepen
leiding
en
toezicht
werken,
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het addendum samenwerkingsovereenkomst Vlaams
Gewest – Gemeente Bredene d.d. 02/06/2009 voor de herinrichting van de
doortocht Prinses Elisabethlaan – N9 (tussen km-paal 115,200 en km-paal
116,100)
addendum samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – Gemeente
Bredene d.d. 02/06/2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/02/2009
houdende het afsluiten van een addendum aan de overeenkomst met nv
Grontmij voor de studieopdracht voor de wegenis- en rioleringswerken in
de Staessenstraat

De nv Grontmij werd onder de vorm van een addendum aan de
overeenkomst inzake de studieopdracht voor de heraanleg van de Prinses
Elisabethlaan de studieopdracht toegewezen voor de heraanleg van de
Staessenstraat. Deze heraanleg is noodzakelijk door enerzijds de toestand
van deze straat maar anderzijds ook door de werken die werden uitgevoerd
door Elia Asset nv in het kader van het ondergronds brengen van
hoogspanningsleidingen. De nv Elia Asset komt tussen voor een bedrag van
30. 000 EUR (excl. btw) in de herstelling cq heraanleg van deze straat en
geeft hiertoe rechtstreeks opdracht aan de firma Verhelst die de
wegeniswerken uitvoert in de Prinses Elisabethlaan.
In het budget 2009 (investeringsbudget) is een bedrag van 250.000 EUR
ingeschreven voor de heraanleg van de Staessenstraat. Juridisch is het
mogelijk om deze werken te laten uitvoeren als een uitbreiding van de
opdracht van werken in de Pr. Elisabethlaan.
Om deze werken
gecoördineerd te kunnen uitvoeren dient de samenwerkingsovereenkomst
met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake de heraanleg van de Prinses
Elisabethlaan uitgebreid. De voorwaarden van dit addendum dienen
goedgekeurd door de gemeenteraad.
De gemeenteraad dient ook
goedkeuring te hechten aan de plannen en meetstaat van deze werken.

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

Tussenkomsten

•

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

Dienst
BD

Voorzitter Eddy Gryson die wenst te vernemen wanneer de bovengrondse
hoogspanningskabel, die recent werd vervangen door een ondergrondse
kabel, zal worden verwijderd

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

21

•

Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze bovengrondse kabel die
inmiddels uit gebruik is genomen pas zal worden weggenomen na een
testperiode van de nieuwe ondergrondse kabel. Deze testperiode duurt
ongeveer één jaar

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van het
addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met hat Agentschap Wegen en
verkeer inzake de heraanleg van de Staessenstraat en stelt de meetstaat,
plannen en kostprijsraming (249.862 EUR) van deze werken vast.

Punt 10: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een plotter.
Vaststelling van de voorwaarden, kosprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, 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 het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/05/2009
houdende toewijzing van de opdracht van levering van thermoplastische
wegmarkeringen aan LKF Premark, Rue du Blanc Bleu 8, 5590 Ciney voor
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•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•

•

•

de prijs van 4.189,24 EUR (incl. btw).
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/06/2009
houdende het principieel akkoord met het voorstel van de IVOO om
gezamenlijk infoborden met de belangrijkste sorteerinstructies voor het
gemeentelijk containerpark aan te kopen (kostprijsraming 3.334,00 EUR –
incl. btw).
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/09/2009
houdende toewijzing van de opdracht van levering van verkeersborden en –
palen aan Lamorco nv, Industrielaan 15, 8501 Heule voor de prijs van
2.972,73 EUR (incl. btw)

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de aankoop van verkeerssignalisatie. Het saldo van
dit krediet bedraagt 14.504,03 EUR.
De technische dienst stelt voor om met het resterende krediet een plotter
aan te kopen.
Met de huidige snijder kunnen enkel op een vrij omslachtige manier letters
en zeer eenvoudige tekeningen gemaakt worden. Wanneer meerdere
kleuren dienen gebruikt te worden zijn ook verschillende kleurenvellen
nodig.
Huidige manier van werken:
– Invoeren in computer (zeer omslachtig, vectoren)
– Machine snijdt de letters één voor één uit (indien er verschillende
kleuren worden gebruikt dienen er verschillende vellen gebruikt
worden)
– De letters dienen verzameld te worden en op montageband geplaatst.
– Het volledige logo kan dan pas uitgeknipt en bevestigd worden
– Dit toestel vertoont slijtage door veelvuldig gebruik, maar kan nog
gebruikt worden voor kleine, eenvoudige opdrachten.
– Met een nieuwe plotter zouden zowel tekst als foto’s op zijn geheel
geplot worden op heel wat verschillende ondergronden en het toestel
kan dit tevens uitsnijden. Er kunnen zowel verkeerssignalisatie,
banners, stickers, labels, posters, hittetransfers… gemaakt worden.
Concreet voor onze gemeente kan dit toegepast worden voor:
– Invalsborden Bredene
– Seizoensborden
– Evenementsborden + bewegwijzering (met figuurtje) ter verduidelijking
(vb logo Afro-Carribean, Ride for the Roses…)
– Weerbestendige bordjes begraafplaats einde concessie, nieuwe
reglementen… en dit in verschillende formaten zonder dat deze nog
allemaal afzonderlijk dienen gelamineerd te worden.
– Maken van letterborden.
– Maken van diverse affiches (vb affiches “Respect voor elkaar”)
– Maken van zeildoeken, T-shirts, vlaggen…
Voordelen van deze nieuwe plotter
– Snelheid van uitvoering ligt veel hoger
– Eindproduct kan veel sneller afgeleverd worden doordat er per afdruk
slechts één stuk van een vel nodig is. (mogelijkheid om verschillende
prints op één vel af te drukken)
– Minder materiaal nodig (op oude machine dienen dezelfde opdracht tot
4 à 5 vinylbladen meer gebruik)
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–

•

•
Financiële
gevolgen

Gemaakte borden beter bestand tegen vandalisme (lettertjes kunnen
niet afzonderlijk worden afgekrabd)
– Eender welke foto, tekst… kan afgedrukt worden
Voorwaarden
– breedte toestel: ± 75 cm
– combinatie van printen en snijden
– compleet voor professionele signalisatie, banners, stickers, labels,
posters, POP-displays, car wraps, hittetransfers voor textiel en meer
– kleurprinten voor zowel indoor als outdoor prints
– zo goed als geurloze inktcassettes
– ondersteunt een grote reeks materialen, zoals vinyl, banner, papier,
film, canvas en hittetransferpapier
Kostprijsraming: 13.700 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Plotter –
dienstengebouw
technische dienst

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
13.700 EUR 421/741-52/09/09
14.504,03 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming (13.700 EUR –
incl. btw) van de opdracht van levering van een plotter.
•
•
•
•
•
•

breedte toestel: ± 75 cm
combinatie van printen en snijden
compleet voor professionele signalisatie, banners, stickers, labels, posters,
POP-displays, car wraps, hittetransfers voor textiel en meer
kleurprinten voor zowel indoor als outdoor prints
zo goed als geurloze inktcassettes
ondersteunt een grote reeks materialen, zoals vinyl, banner, papier, film,
canvas en hittetransferpapier

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

Punt 11: technische dienst - Overheidsopdrachten. REG. Opdracht van levering van isolatie,
energiebesparende douchekoppen en
digitaliseren van tellers.
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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, 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

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget is een krediet van 50.000 EUR voorzien voor het
financieren van diverse investeringen in het kader van het rationeel
energiegebruik (REG). Het saldo van dit krediet bedraagt 41.158,36 EUR
Voorstel
– Isolatie bestemd voor het Turkeyenhof
– Vanuit de heemkundige kring wordt gevraagd om het dak van de
tentoonstellingsruimte te isoleren. Heden is het dak van deze ruimte
van het Turkeyenhof niet geïsoleerd en enkel voorzien van een
onderdak uit asbesthoudend menuiserietplaat.
– Het verwarmen van de volledige infrastructuur gebeurt met
verwarmingselementen op aardgas met een gemiddeld verbruik van
1.300 m³ per jaar.
– Om deze energiekost efficiënt en duurzaam te beheren is het
aangewezen het onderdak te voorzien van zelfdragend
isolatiemateriaal.
– De keuze valt op het gebruik van op het onderdak te verkleven
isolerend plaatmateriaal omwille van de aanwezigheid van asbest in
het onderdak. Het uitvoeren van werkzaamheden die de
asbesthoudende laag kunnen beschadigen zijn immers niet toegelaten
(nieten, nagelen).
– De installatie van deze panelen zou gebeuren door vrijwilligers. Een
eenvoudige montage zonder gebruik van gespecialiseerde
arbeidsmiddelen kan worden bereikt door het gebruik van
geïsoleerde plaatmaterialen.
– Om een energie-efficiënt resultaat en een eenvoudige montage te

•
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–

–

bekomen worden 2 mogelijke isolatiematerialen voorgesteld:
– PUR-platen (isolatiewaarde 0,023 W/mK)
– Glaswolplaat (isolatiewaarde 0,034 W/mK)
– Kostprijsraming:
– PUR (500 m²):
10.000 EUR (incl. btw)
– Glaswolplaat (420 m²):
8.500 EUR (incl. btw)
(verschil oppervlakte is te wijten aan de verpakking)
– De meeste energiewinst zal kunnen gerealiseerd worden door het
gebruik van PUR-platen
Energiebesparende douchekoppen
– De douches van het zwembad, sporthal, polyvalente zaal en de
buitenkleedkamers in het gemeentelijk sportcentrum “Ter Polder”
zijn uitgerust met douchekoppen met een debiet van 16l/min/kop
– De warmwatervraag van alle 79 huidige douchekoppen op een
piekmoment bedraagt 1.264 l/min
– Om duurzaamheid op vlak van energie en waterverbruik na te
streven is het aangewezen deze douchekoppen te vervangen door
spaardouchekoppen met een debiet van 8l/min
– Door het gebruik van spaardouchekoppen zal de warmwatervraag op
piekmomenten 632l/min bedragen. Dit is een besparing van 50% op
het waterverbruik.
– Gezien dat het douchewater wordt opgewarmd door een
aardgasketel en op temperatuur wordt gehouden in een indirect
gestookte boiler zal de installatie van douchekoppen tevens het
energieverbruik doen dalen.
– Kostprijsraming: 2.500 EUR (incl. btw)
Voorbereiden gas- en elektriciteitstellers op telemetrische
uitlezing
– Voor het opvolgen van het energieverbruik (gas en/of elektriciteit)
van de openbare gebouwen technische dienst – dienstencentrum –
bko - sporthal met zwembad is de huidige maandelijkse manuele
opname van de verbruiksgegevens niet voldoende accuraat om
abnormale tijds- of zwerfverbruiken aan te tonen of op te sporen.
– Voor de accurate opvolging van het energieverbruik voor
elektriciteit worden de verbruiken voor de openbare gebouwen
technische dienst – dienstencentrum – bko – gemeentehuis bibliotheek, uitgedrukt in kwartuurwaarden (per 15 minuten 1
meting), telemetrisch doorgestuurd naar een internettoepassing
toegankelijk voor de gemeentelijk ambtenaar.
– Sedert 2008 wordt de digitale internettoepassing Comeet van Eandis
aangewend voor de openbare gebouwen technische dienst –
dienstencentrum – bko – gemeentehuis en bibliotheek om de
elektriciteitsverbruiken op te volgen.
– De toepassing Comeet stuurt online de kwartuurverbruiken door
naar het scherm van de gebruiker. De kwartuurverbruiken stellen de
gebruiker in staat een accuraat beeld te krijgen van de verbruiken
per tijdseenheid zowel overdag als ’s nachts. (24 uur op 24 uur).
Abnormale tijds- en zwerfverbruiken kunnen bijtijds worden
vastgesteld en opgelost.
– De toepassing Comeet kan ook worden aangewend om de gastellers
telemetrisch uit te lezen. Heden wordt deze echter nog niet
toegepast voor de openbare gebouwen.
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•

Financiële
gevolgen

– De gastellers van de openbare gebouwen technische dienst –
dienstencentrum – bko - sportcentrum met zwembad dienen te
worden uitgerust met een impulskastje door IMEWO Eandis als
voorbereiding op telemetrische uitlezing van de gastellers.
– Het installeren van pulskasten op de reeds bestaande gastellers
maakt het mogelijk om via dataloggers de gewenste data online te
verkrijgen via de internettoepassing Comeet.
– De prijs voor de dataloggers en bijhorend abonnement voor uitlezing
van de meetgegevens zijn niet inbegrepen in de bijgeleverde offertes
van Eandis.
– Kostprijsraming:
– Pulskast technische dienst, dienstencentrum en bko: 1.250 EUR
(incl. btw)
– Pulskasten zwembad en sporthal: 2.500 EUR (incl. btw)
– Totaal: 3.750 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming: 16.250 EUR (incl. btw)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
16.250 EUR 137/744-51/09/09
Isolatie Turkeyenhof,
douchekoppen
41.158,36 EUR
sportcentrum,
digitaliseren tellers

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (16.250 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van:
• isolatie bestemd voor het Turkeyenhof
• 79 energie besparende douchekoppen
• pulskasten (voorbereiding gas- en elektriciteitstellers op telmetrische
uitlezing) bestemd voor het dienstencentrum, technische dienst, bko,
zwembad en sporthal
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 12: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Vervangen van openbare verlichtingspunten
langsheen de Vicognelaan, Ter Cuereplein, 's-Heer Woutermanslaan en t.h.v.
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dienstengebouw technische dienst. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de
wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, 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 toepasselijke uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd (art.
17 § 2 1° f - technische specificiteit)

Verwijzingsdocumenten

•

dossier van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge betreffende het
vervangen van openbare verlichtingspalen langsheen de Vicognelaan, Ter
Cuereplein ’s-Heer Woutermanslaan en t.h.v. het dienstengebouw
technische dienst.

Feiten,
•
context
en
argumentatie
•

In het investeringsbudget 2009 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven voor
het financieren van openbare verlichtingspalen. Het saldo van dit krediet
bedraagt 19.029,95 EUR.
Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge ontving ons bestuur het voorstel
voor het vervangen van verlichtingspunten langsheen de Vicognelaan, Ter
Cuereplein, ’s-Heer Woutermanslaan en ter hoogte van het dienstengebouw
technische dienst.
Voorwaarden
Dienstengebouw technische dienst
– Wegnemen en plaatsen van 4 armaturen MACH 5 ASYM Silver Wide Beam
(2500 W)
– Kostprijsraming: 1.650,80 EUR (incl. btw)
Vicognelaan, Ter Cuereplein en ’s-Heer Woutermanslaan
Omschrijving
Ten laste van
gemeentebestuur

•

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

28

Leveren en plaatsen van 13 OV-palen - recht conisch LPH
= 6,3m, RAL 6012 (windzone 1) Armaturen en lampen
worden gerecupereerd en bestaande OV-palen worden
gesloopt
Forfaitaire aansluitingskosten op ondergronds OV-net:
13 lichtpunten à 135 EUR
Recupelbijdrage :
13 armaturen à 0,041 EUR
13 lampen à 0,165 EUR
Totaal (excl. btw)
Totaal (incl. btw)
•

Financiële
gevolgen

12.546,50 EUR

1.755,00 EUR
0,5372 EUR
2,1488 EUR
14.304,19 EUR
17.308,07 EUR

Totale kostprijsraming: 18.958,87 EUR (incl. btw)
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
18.958,87 EUR 426/732-54/09/09
Vervangen
van
openbare verlichting in
19.029,95 EUR
de Vicognewijk en
t.h.v. dienstengebouw
technische dienst

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (18.958,87 EUR –
incl. btw) vast van de opdracht van werken voor het vervangen van
verlichtingspunten in de Vicognelaan, Ter Cuereplein, ’s-Heer Woutermanslaan
en t.h.v. van het dienstengebouw technische dienst.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 13: technische dienst - Gebouwen.
REG.
Buitenkleedkamers sportcentrum.
Vervanging bestaande aardgasketel door een verwarmingscombinatie met condenserende
ketels voor verwarming en productie van sanitair warm water. 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, 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
KB 28/06/1971 betreffende de veiligheidsvoorwaarden van de gasinstallatie
ARAB art 52.11 betreffende de periodieke controle van de gas- en
verwarmingsinstallaties

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

In het investeringbudget 2009 is een krediet van 50.000 EUR voorzien voor
diverse investeringen in het kader van het rationeel energiegebruik. Het
saldo van dit krediet bedraagt 24.908,36 EUR (incl. btw).
De bestaande installatie voor warmwatertoevoer voor de douches van de
buitenkleedkamers op het sportcentrum bestaat uit een aardgasketel van
100 kW in combinatie met een indirect gestookte boiler van 750 liter. Er is
een externe warmtewisselaar van 90 kW geïnstalleerd met
energierecuperatie voor de productie van sanitair warm water. Er zijn 18
douchekoppen geïnstalleerd met een piekbelasting van 300 liter/min. De
verwarming en productie van sanitair warm water is momenteel niet
gesplitst. De indirecte gestookte boiler is defect.
Om de verwarming en de productie van sanitair warm water in de
buitenkleedkamers te verzekeren en in het kader van het rationeel
energiegebruik wordt voorgesteld om de bestaande ketel te vervangen
door een verwarmingscombinatie met condenserende ketels voor
verwarming van de buitenkleedkamers sportcentrum en productie van
sanitair warm water.
Capaciteit:
– verwarming lokalen: nodige capaciteit 28 kW
– productie sanitair warm water te voorzien voor 18 douchekoppen –
totale piek: 18 x 8 liter = 144 liter/minuut gedurende 15 minuten
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•

•

Financiële
gevolgen

Theoretische besparing
– Kost aardgas huidig systeem verwarming en productie sanitair warm
water :215 690 kWh x 3,61 cEUR =7 7 86 EUR op jaarbasis
– Kost aardgas nieuw systeem (max. rendement) verwarming en productie
sanitair warm water : 98 350 kWh x 3,61cEUR = 3550 EUR op jaarbasis
– Besparing : 4235 EUR op jaarbasis
– Terugverdientermijn: indien investering 12.000 EUR kost dan is de
installatie in 3,5 jaar terugverdiend.
Kostprijsraming: 12.000 EUR

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Vervanging
ketel
12.000 EUR 137/744-51/09/09
buitenkleedkamers
24.908,36 EUR
sportcentrum

Tussenkomsten

•
•

Dienst
BD

Raadslid Danny Hollevoet die wenst te vernemen of ons bestuur in
aanmerking komt voor premies voor deze energiebesparende maatregelen
en, in voorkomend geval, hoeveel deze premies bedragen.
Schepen Jacques Deroo die hierop bevestigend antwoordt maar geen
uitsluitsel kan geven over het bedrag van deze toelagen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (12.000 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van een verwarmingscombinatie met
condenserende ketels voor verwarming van de buitenkleedkamers
sportcentrum en productie van sanitair warm water.
Beschrijving
• Verwarming
– capaciteit 28 kW
– binnen- en buitenvoeler
– temperatuurvoelers
– voorzien van rookgasafvoer (dubbelwandig) vanaf ketel tot wettelijke
hoogte (bovendaks) met regenafdekkap
– condenssifon onderaan de ketel te verbinden met de riolering
– automatische sturing circulatiepomp met automatische luchtafscheider
– temperatuurinstelling
– bedieningsbord met frontpaneel uitgerust met hoofdschakelaar,
aquastaat, zomer-/winterschakelaar, digitale display en manometer
– temperatuur begrenzer
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•

•

– nodige accessoires
– garantieperiode: 2 jaar
– nodige keuringen - voldoen aan de vigerende wetgeving
Sanitair warm water
– productie sanitair warm water te voorzien voor 18 douchekoppen –
totale piek: 18 x 8 liter = 144 liter/minuut gedurende 15 minuten
– voorzien van rookgasafvoer (dubbelwandig) vanaf ketel tot wettelijke
hoogte (bovendaks) met regenafdekkap
– condenssifon onderaan de ketel te verbinden met de riolering
– temperatuurinstelling
– bedieningsbord met frontpaneel uitgerust met hoofdschakelaar,
aquastaat, zomer-/winterschakelaar, digitale display en manometer
– temperatuur begrenzer
– nodige accessoires
– garantieperiode: 2 jaar
– nodige keuringen - voldoen aan de vigerende wetgeving
nodige materiaal voor aanpassen gasleiding

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

Punt 14: cultuur - Schenking tekening Anto Diez. Aanvaarding.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek
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Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•

Tussenkomsten

•
•

Willy en Jeanine Maarten-Pauwels, Reigersstraat 47 te 8450 Bredene
wensen het gemeentebestuur een kunstwerk te schenken van de hand van
anto Diez.
Er wordt voorgesteld om dit kunstwerk een plaats te geven in de hall van
de bibliotheek.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om een schenking
definitief te aanvaarden. Het college van burgemeester en schepenen is in
zitting van 09/11/2009 overgegaan tot een principiële of voorlopige
aanvaarding.
Aangezien deze schenking juridisch kan worden gecatalogeerd als handgift
dient hiervoor geen notariële akte worden opgemaakt.

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het aangewezen was geweest om
een foto van het kunstwerk bij het dossier te voegen.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat deze schenking in vertrouwen
kan worden aanvaard, aangezien het hier een werk van Anto Diez betreft.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de schenking van Willy en Jeanine Maarten Pauwels,
zijnde een kunstwerk van Anto Diez definitief te aanvaarden.

Punt 15: cultuur - Vaststelling van de lijst van de verenigingen en instellingen die principieel in
aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 1 september 2009
tot 31 augustus 2010

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,
Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten

•

beslissingen van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 en 10/09/1984
betreffende respectievelijk het vaststellen en wijzigen van een “gemeentelijk
reglement nopens de subsidiëring van verenigingen”.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 betreffende het vaststellen
van een nieuw reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de
Bredense jeugdverenigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/12/1998 betreffende het vaststellen
van een nieuw reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de
Bredense sociaal-culturele verengingen (gewijzigd in zittingen van
23/04/2003 en 11/03/2002)

•
•

Feiten, context
en argumentatie

•

•

Volgens het cultuurpactdecreet moet iedere overheid die toelagen en
aanmoedigingen verleent aan enkelingen, organisaties of instellingen voor
hun culturele activiteiten ieder jaar als bijlage bij haar begroting de
omstandige lijst van de beneficianten publiceren met opgave van de
toegekende sommen en voordelen. Deze verplichting geldt niet voor die
verenigingen die nominatief in de begroting zijn ingeschreven of die op
basis van een door de gemeenteraad vastgesteld reglement worden
gesubsidieerd. In concreto bevinden volgende verenigingen zich in deze
specifieke situatie:
− NSB 14/18 - 40/45, dat de afgelopen jaren forfaitair werd betoelaagd
voor 350 EUR (art. 763/332-02)
− Animals First, dat de afgelopen jaren werd betoelaagd voor 99,16 EUR
(art. 76201/332-02)
− Vzw Kind en Preventie, dat de afgelopen jaren forfaitair werd
betoelaagd voor 250 EUR (art. 844/332-02)
Los van bovenvermelde wettelijke verplichting om een welbepaalde lijst met
verenigingen door de gemeenteraad te laten vaststellen, is het voor de
administratieve diensten van praktisch nut om over een gecoördineerde lijst
te beschikken met alle principieel door het gemeentebestuur erkende
verenigingen. De erkende verenigingen kunnen op basis van een aantal
gemeentelijke reglementen aanspraak maken op voordelen waar nieterkende verenigingen geen gebruik van kunnen maken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1:
De volgende verenigingen komen principieel in aanmerking voor erkenning /
subsidiëring voor de werkingsperiode 1 september 2009 tot 31 augustus 2010:
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A. Instellingen
- Fonds 3de leeftijd Bredene
- Vrijzinnig Centrum Bredene
- vzw. Medische Dringende Hulpverlening
- Welzijnswerking Bredene
B. Jeugdsector
a. Forfaitair
- Jokkebrok
b. Volgens puntensysteem
- Bizarre sjarelkot
- 210 FOS Dakota
- Scouts en gidsen Noordland
- Chiro Sas
C. Sociaal-culturele sector
a. Volgens puntensysteem
- 50-actief
- 1001-spellenclub
- Arté 4
- ATB Natuurvrienden
- A. Vermeylenfonds
- BAG
- Breinings Revuutje
- Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
- Curieus
- Davidsfonds Duinen
- Davidsfonds Sas en Dorp
- Handelskring Duinen
- Heemkring Ter Cuere
- Hof Der Prinsen
- Kaartersclub Paviljoentje
- KAV Duinen
- KAV Sas
- KVLV
- ‘t Kliekske
- Markant
- Natuurwerkgroep Bredene
- Okra
- Oudervereniging voor de moraal
- PUB
- Serafijntjes
- SVV
- Toneelkring Boontje
- Toneelkring De Coulisse
- Toneelvereniging De Klisse
- Vakantiegenoegens
- Volkshogeschool
- Willemsfonds
- Zangkoor Jovo-Sas
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- Zangkoor Sint-Rikier
- Ziekenzorg CM Dorp en Duinen
- Ziekenzorg CM Sas
- Zijkant
b. Forfaitair
- Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene
- Jeugdmuziekatelier
D. Dienstverlenende sector
Forfaitair
- Rode Kruis afdeling Bredene
- De Gezinsbond
E. Sportsector
- KBBC Bredene Jezebel
- KSV Bredene Vzw
- VK Uilenspiegel
- FC Bouwvak Bredene
- Volley Bredene Vzw
- FC Vuurtoren/Monaco
- FC Villa Pepper
- VK Blauwe Sluis
- Motor Toerisme Club De Blekker
- Handbooggilde St. Sebastiaan
- Tortuga Divers
- Sonkei
- Myiamoto
- Omnisport The Reds
- Vzw Petanqueclub Kerlinga
- Schaakclub Vliegend Peerd Bredene
- Kukkiwon Taekwondo
- TTC Bredene
- Vicogne Tennis Club
- Triatlon Team Bredene
- Turnkring Neptunus
- Viva-SVV
- Wielertoeristen Dunebikers Breduinia Vzw.
- Koninklijke Waternikkers Bredene
- Bredense Bruinvissen Vzw
- Gezinsbond
- Dansstudio Séverine
- W.T.C. Parasol
- Club Yellowracing
- Biljartclub Bredense Biljartvrienden
- Petanqueclub Camping Park Metsu
- Aiki-O-Kami Kaigan No Dojo
- Duikernikkers
- LRV Ter Duinen
- Twins Club
- De Waterratjes
- Duikclub Oxygen
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- Aiki-O-Kami Kun-Tai-Ko
- WWV Inside Outside
- Wielerclub Wendy Boys
- Team Beaufort.be
Wielerclubs
- KVC Duinensprinters
- KVC De Rappe Sprinters
Artikel 2:
De volgende verenigingen krijgen geen subsidies op basis van subsidiereglement
en zijn ook niet nominatief in de begroting vermeld. Deze verenigingen komen
principieel in aanmerking voor volgende forfaitaire subsidiëring en/of betoelaging
voor de werkingsperiode 1 september 2009 tot 31 augustus 2010:
- NSB 14/18 - 40/45: 350 EUR (art. 763/332-02)
- Animals First: 99,16 EUR (art. 76201/332-02)
- Vzw Kind en Preventie: 250 EUR (art. 844/332-02)

Punt 16: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten tot
opmaak RUP "Kop van 't Sas". Goedkeuring meeruitgaven (geraamd)

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de hier
van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
en latere wijzigingen, waaronder in het bijzonder het decreet d.d.
27/04/2007 inzake de milieueffectrapportage over plannen en programma’s

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•
•

Besluit van de Vlaamse regering van 12/10/2007 betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s
Besluit van de Vlaamse regering van 19/06/2009 met betrekking tot het
overnemen van de verplichting inzake plan-milieueffectrapportage over
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/12/2005
houdende toewijzing aan nv Arcadis Gedas van de opdracht van diensten
tot opmaak van het RUP “Kop van ’t Sas”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
brief d.d. 14/10/2008 van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie
diverse facturen van nv Arcadis Gedas

Feiten, context •
en argumentatie

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
19/12/2005 werd nv Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg 20, 9000 Gent,
toegewezen de opdracht van diensten tot opmaak van het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan “Kop van ’t Sas”, voor de som van 25.361,6 EUR, btw
inclusief.

•

Voornoemde opdracht werd tot op heden bezwaard met een aanzienlijke
meeruitgave, meerbepaald 11.485,32 EUR, btw inclusief. Na contactname
met de ontwerper blijkt dat nog voor een bedrag van 15.734,84 EUR, btw
inclusief zal worden gefactureerd

•

Door de ontwerper dienden/dienen immers volgende bijkomende diensten
geleverd:
- Screening MER (milieueffectrapportage)
Ingevolge het decreet d.d. 27/04/2007 inzake de milieueffectrapportage
over plannen en programma’s en het bijhorend besluit dient voor elk RUP
te worden nagegaan of de genomen opties “aanzienlijke milieueffecten”
kunnen veroorzaken. Voor RUP’s, op 01/12/2007 voorlopig vastgesteld
door de gemeenteraad, is voornoemd onderzoek niet verplicht. De
opdracht van diensten tot het opmaken van een RUP “Kop van ’t Sas” was
op voornoemd tijdstip nog niet in dit stadium.
- Windhinderonderzoek
TNO Bouw en Ondergrond in Apeldoorn heeft, in opdracht van nv
Arcadis Gedas, een windhinderonderzoek uitgevoerd (noodzakelijk
wanneer gebouwen hoger dan 30 meter of hoger dan 20 meter, die meer
dan 50 % boven hun omgeving uitsteken, worden opgetrokken). Deze
bijkomende ingreep werd door de Vlaamse Overheid, Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, geadviseerd op 14/10/2008. De mogelijk
negatieve effecten door windverstoring op de functies van de Spuikom
dienen immers op een aanvaardbaar niveau gehouden
- Diverse bijkomende overlegmomenten (GECORO en andere)
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•

Meeruitgaven
Verschil tussen het totale bedrag van de facturen en het toewijzingsbedrag
op heden
36.846,92 EUR – 25.361,6 EUR = 11.485,32 EUR
Prognose
Er dient nog voor een bedrag van 15.734,84 EUR gefactureerd.

•

Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten. Omdat in het
budget onvoldoende krediet was voorzien om deze uitgave te financieren, is
de gemeenteraad overgegaan tot het voorzien van een extra krediet bij
buitengewone budgetwijziging 2009

Visum ontvanger •

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

Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
BD
Ereloon opmaak RUP
27.220,16 EUR 930/733-60 09/05
“Kop van ’t Sas”
1.164,48
EUR
+
(meeruitgave)
ingevolge buitengewone
budgetwijziging
2009
26.250 EUR
Totaal : 27.414,48 EUR

Tussenkomsten

•
•

•

Stemmen

Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat de motivering van deze meerprijs
juridisch correct is, wat evenwel niet wegneemt dat de overschrijding van
het initiële krediet zeer aanzienlijk is.
Schepen Steve Vandenberghe die antwoordt dat het hier een belangrijk
dossier betreft die veel overleg met diverse actoren o.m. met de hogere
overheid noodzakelijk heeft gemaakt. Tevens wijst de schepen op het
belang van een grondige aanpak en voorbereiding van dit uitvoeringsplan.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die hierop repliceert door te stellen dat de
meerprijs wel bijzonder hoog ligt en dat het belang van dit dossier en
bijgevolg ook de noodzaak van intensief overleg vooraf had kunnen worden
ingeschat.

Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy
Versluys)
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de geraamde meeruitgave
(27.220,16 EUR) in het kader van de opdracht van diensten tot opmaak van het
RUP “Kop van ’t Sas”, toevertrouwd aan nv Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg
20, 9000 Gent.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
dienstenverstrekker
Ereloon opmaak RUP
“Kop
van
’t
Sas”
(meeruitgave)
nv Arcadis Gedas

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
27.220,16 EUR 930/733-60 09/05

Punt 17: Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Plannenregister. 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 7.6.1

Juridische grond

•
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 5.1.1.§1
Besluit van de Vlaamse regering van 05/05/2000 en gewijzigd 05/06/2009
houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering
van het plannenregister
Besluit van de Vlaamse regering van 22/06/2001 en gewijzigd 1/2/2008 tot
bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan
gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het
eerste plannenregister

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•
-

alle gemeentelijke ruimtelijke plannen die gelden voor grondgebied van de
gemeente Bredene
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene

Om op autonome wijze vergunningen te kunnen afleveren is elke gemeente
verplicht om een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te
leggen en er uittreksels uit af te leveren. Dit is één van de vijf voorwaarden
waaraan de gemeente moet voldoen opdat zij op autonome wijze
vergunningen zou kunnen afleveren.
Het plannenregister bestaat uit een planneninventaris (een digitale tabel die
een overzicht geeft van al de plannen en verordeningen die in het
plannenregister moeten opgenomen worden, telkens voorzien van een uniek
planidentificatienummer) en de eigenlijke plannen (papieren versie).
Het opmaken van een planneninventaris en contourenoverzicht in digitale
vorm geeft recht op een forfaitaire subsidie bepaald op 3.718,40 EUR,
verhoogd met 24,79 EUR per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het in
het eerste conform verklaarde plannenregister.
De lijst van opgenomen plannen bestaat uit:
2.12_273_1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Natuurgebieden “Strand
Middenkust–Oost”
2.12_146_2
Gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
Afbakening
regionaalstedelijk gebied Oostende
2.13_16_1 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand & Dijk
2.14_1_1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ambachtelijke zone
2.14_2_1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zeelaan deel 1
2.14_3_1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Maria Duyne
2.14_4_1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Parkbos
2.14_5_1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Breeweg
2.14_6_1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kop van ‘t Sas
2.22_1_1 Gewestplan Oostende-Middenkust
2.22_2_1 Gewestplan Oostende-Middenkust wijziging
2.24_1_1 BPA 8 Maria-Duyne
2.24_2_1 BPA 4 Zeelaan Deel 1
2.24_3_1 BPA 12 Koningin Astridlaan
2.24_5_1 BPA Batterijstraat
2.24_6_1 BPA Horecazone
2.24_7_1 BPA 7 Dorpskom
2.24_8_1 BPA 9 Bredene Duinen
2.24_9_1 BPA Toeristisch recreatiepark
2.24_10_1 BPA Groenendijk
2.24_11_1 BPA Ambachtelijke zone Noord-Ede
2.31_1_1
Algemene
bouwverordening
inzake
wegen
voor
voetgangersverkeer
2.31_2_1 Gemeentelijke bouwverordening betreffende invoering van een
bouwverbod in gedeelten van de gemeente van 1 juli tot 31 augustus van elk
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-

-

-

-

Financiële
gevolgen

jaar
2.31_3_1
Gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen
en
gescheiden lozing van afvalwater
2.31_4_1
Gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke
verblijven
2.31_5_1
Provinciale
stedenbouwkundige
verordening
inzake
toegankelijkheid
2.31_6_1 Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het
overwelven van baangrachten
2.31_7_1
Gemeentelijke
bouwverordening
inzake
installatie
hemelwaterputten en het voorzien van afzonderlijke huisaansluitingen voor
de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater
2.52_1_1 Onteigeningsplan BPA 8 Maria Duyne
2.52_2_1 Onteigeningsplan BPA Ambachtelijke zone Noord-Ede
3.01_1_1 Woningbouwgebied
3.01_2_1 Woonvernieuwingsgebied
4.01_1_1 Visserskapel O.L.-Vrouw-ter-Duinen
4.01_2_1 Restanten van de Spoorwegbatterij E 690
4.01_3_1 Geschutsbunker deel van het Panzer Steunpunt Blaue Schleuse
4.01_4_1 Voormalig Home des Enfants de Hainaut
4.01_5_1 Duinpaviljoentje
4.03_1_1 Visserskapel O.L.-Vrouw-ter-Duinen met onmiddellijke omgeving
5.01_1_1 Duinendecreet
5.04_1_1 Habitatrichtlijngebied
5.05_1_1 Vlaams Ecologisch Netwerk
5.06_1_1 Erkend natuurreservaat Paelsteenpanne (Duinen van de
Middenkust)
5.06_2_1 Vlaams natuurreservaat D’Heye
5.10_1_1 Afbakening waterwingebieden en beschermingszones (zone 1)
5.10_1_1 Afbakening waterwingebieden en beschermingszones (zone 2)
5.10_1_1 Afbakening waterwingebieden en beschermingszones (zone 3

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Subsidie
plannenregister

Raming Budgetcode
4.809,19EUR 930/685-51

Dienst
B.D.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van het plannenregister.

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad stelt het ontwerp plannenregister vast.

Punt 18: technische dienst - Markten en concessies - Goedkeuring van de lasten en
voorwaarden voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2010 .

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van 04/07/2005 en
20/07/2006
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van
de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van
een zelfstandige beroepsactiviteit

•
•

•

ontwerp lastenboek voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
2010

Feiten, context •
en argumentatie

Het college stelt de gemeenteraad voor het ontwerp lastenboek met de
nieuwe berekeningstabellen van het standgeld voor 2010 vast te stellen.

•

Raadslid Kristof Vermeire die de aandacht vestigt op de complexe en
ondoorzichtige berekening van de tarieven die worden aangerekend aan de
marktkramers.

Verwijzingsdocumenten

Tussenkomsten
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de lasten en voorwaarden voor inname van
standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2010 vast.
Deze lasten en voorwaarden met referentienummer 2009/TA/1217p01 maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 19: jeugddienst - Jeugd. Opheffen en opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement
jeugd.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de vaststelling
van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende de vaststelling
van het algemeen subsidiereglement jeugd
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende de erkenning van

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

•
•
•

het Bizarre Sjarelkot als Bredense jeugdvereniging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/11/2009
houdende goedkeuring wijziging algemeen subsidiereglement jeugd
verslag jeugdraad d.d. 18/11/2009
gunstig advies jeugdraad d.d. 02/12/2009
voorstel ‘algemeen subsidiereglement jeugd’

Artikel 29 van het algemeen subsidieregelement jeugd bepaalt dat de
infrastructuursubsidie, die jaarlijks 3.750 EUR bedraagt, bij een ongewijzigd
aantal erkende jeugdverenigingen volgens een beurtrol als volgt wordt
verdeeld:
- Scouts en Gidsen Noordland: 2004/2008/2012/2016/2020/…
- Jokkebrok vzw: 2005/2009/2013/2017/2021/…
- F.O.S. Dakota’s: 2006/2010/2014/2018/2022/…
- Chiro Sas: 2007/2011/2015/2019/2023/…
In oktober 2008 werd het Bizarre Sjarelkot erkend als jeugdvereniging,
waardoor er nu 5 jeugdverenigingen zijn in plaats van 4.
De jeugdraad stelde in haar vergadering d.d. 18/11/2009 voor om de nieuwe
vereniging achteraan de beurtrol in te voegen (eerste subsidie in 2013)
De jeugddienst stelt daarom voor om in artikel 27 de passage ‘(om de 4 jaar
het volledige bedrag)’ te schrappen en artikel 29 als volgt aan te passen:
Artikel 29
In 2009 wordt de infrastructuursubsidie toegekend aan Jokkebrok vzw.
De daaropvolgende jaren wordt de subsidie toegekend via een jaarlijkse
beurtrol aan FOS Dakota’s, Chiro Sas, Scouts en Gidsen Noordland, het
Bizarre Sjarelkot en Jokkebrok vzw.
Nieuwe erkende Bredense verenigingen worden achteraan de beurtrol
ingelast.

Advies

De gemeentelijke jeugdraad heeft in zitting d.d. 02/12/2009 een gunstig advies
uitgebracht over de wijziging van het algemeen subsidiereglement jeugd

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het huidig algemeen subsidiereglement jeugd vastgesteld door de gemeenteraad
d.d. 23/06/2008 wordt opgeheven.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het algemeen subsidiereglement jeugd opnieuw vast.
Dit reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 20: jeugddienst - Jeugd. Opdracht voor het leveren van speelpleintoestellen ten behoeve
van verschillende gemeentelijke speelpleinen. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, 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
Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/11/2009
houdende goedkeuring investeringsvoorstel aankoop speelpleintoestellen
ten bevoeve van verschillende gemeentelijke speelpleinen
. verslag vergadering werkgroep speelpleinen d.d. 02/10/2009
lastenboek 2009/JEUGD02

Op de vergadering van de werkgroep speelpleinen d.d. 02/10/2009 werden
de prioriteiten voor het najaar van 2009 als volgt vastgesteld:
− wegwerken van knelpunten m.b.t. veiligheid van speelterreinen door
aankoop en plaatsing rubberen valtegels onder toestellen die nog niet in
orde zijn met de vigerende veiligheidsnormen en wetgeving (in kader
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van controle in 2010)
herinrichten skatepark Darwin
resterend budget zal op voorstel van de jeugddienst besteed worden
aan een aantal kleinere toestellen waar geen extra valdemping is vereist
(wipplanken, schommels, …) om te plaatsen op speelpleinen waar vraag
is naar extra toestellen (Zeesterlaan, Blauwvoetlaan, Plovieplein, …)
Ondertussen werden reeds extra valtegels besteld om de knelpunten m.b.t.
veiligheid aan te pakken en werd ook besloten to de herinrichting van het
skatepark Darwin.
Op de buitengewone dienst van het budget 2009 is nog 13.719,00 EUR
beschikbaar voor de aankoop van speeltoestellen.
De jeugddienst stelt voor om aan een aantal firma’s offertes te vragen voor
de aankoop van:
− 2 schommeltoestellen
− 2 wiptoestellen
− 1 ander toestel met minstens 2 speelfuncties
−
−

•
•
•

Financiële
gevolgen

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

Tussenkomsten

•
•

•
•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
13.700,00 EUR 761/725-54
13.719,00 EUR

Dienst
BD

Raadslid Liesbeth Metsu die de stand van zaken wenst te kennen van de
aanleg van een speelplein in de omgeving van de Brouwerijstraat.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat momenteel de ondergrond
van dit speelplein wordt voorbereid (effenen, zaaien, ….) om hier straks
een aantal speeltoestellen te plaatsen. Timing van de inplanting van de
speeltoestellen is afhankelijk van de staat van de ondergrond.
Raadslid Liesbeth Metsu die wenst te vernemen hoe de controle op de
veiligheid van de speelpleinen wordt georganiseerd.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat dit tot het takenpakket en
de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur behoort.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2009/JEUGD02 vast van de opdracht voor
het leveren van speelpleintoestellen ten bevoeve van verschillende
gemeentelijke speelpleinen.. Het bestek nr. 2009/JEUGD02 maakt integrerend
deel uit van dit besluit.
Artikel 2
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Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 21: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentebegroting (financiële nota
van het budget) voor het dienstjaar 2010.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 148, 149 en 151 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BB 2009/05 d.d. 04/09/2009 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2010 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 15/10/2009 betreffende
specifieke aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

•

•

Verwijzingsdocumenten

•

Feiten,
context

•
en

verslag van de vergadering van het managementteam d.d 4/12/2009 waarbij
de gemeentesecretaris het voorontwerp van de beleidsnota van het budget
2010 heeft toegelicht en waarbij de gemeenteontvanger het voorontwerp
van de begroting (financiële nota van het budget) 2010 heeft verduidelijkt
advies van de commissie voor begroting d.d. 4/12/2009 over het budget
voor het jaar 2010

Per 1 januari 2007 traden de bepalingen 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet,
met betrekking tot de opmaak van het budget, in werking.
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argumentatie •
•

•

•

•

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.
De financiële nota van het budget wordt voorlopig ingevuld door de bepalingen
betreffende de begroting. Deze begroting moet de financiële vertaling zijn van de
beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het budget. De opdeling
gewone en buitengewone dienst blijft voorlopig eveneens van toepassing. In een
latere fase wordt deze opdeling vervangen door het exploitatiebudget (= gewone
dienst), het investeringsbudget (= buitengewone dienst) en het liquiditeitenbudget.
Deze gewijzigde terminologie en de gewijzigde instrumentaria veronderstellen een
gewijzigde methodiek. Dit betekent dat niet langer de begroting (jaarlijks budget)
het belangrijkste beleidsdocument vormt. De essentie van de beleidsbepaling heeft
zich verlegd naar het strategisch meerjarenplan.
In dit plan worden de
beleidsopties op lange termijn vooropgesteld, het jaarlijks budget vormt hier een
uitvoering van.
De gemeenteraad wordt gevraagd de begroting (financiële nota van het budget)
2010 vast te stellen als volgt:
GEWONE DIENST

UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

7 014 733, 00 EUR
4 830 910, 00 EUR
5 491 758, 00 EUR
3 472 073, 00 EUR
20 809 474, 00 EUR

ONTVANGSTEN
Prestaties
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

1 848 231, 00 EUR
18 045 891, 00 EUR
924 541, 00 EUR
20 818 663, 00 EUR

Resultaat van het dienstjaar
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - ontvangsten
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren
Overboekingen uit gewoon reservefonds
Overboekingen naar buitengewone dienst
Begrotingsresultaat gewone dienst 2010
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010

•

9 189, 00 EUR
2 875, 00 EUR
123 025, 00 EUR
- 120 150, 00 EUR
0, 00 EUR
- 304 400, 00 EUR
- 415 361, 00 EUR
3 467 631, 86 EUR
3 052 270, 86 EUR

BUITENGEWONE DIENST

UITGAVEN
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Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

94 750, 00 EUR
2 280 150, 00 EUR
152 050, 00 EUR
2 526 950, 00 EUR

ONTVANGSTEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

Resultaat van het dienstjaar
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - ontvangsten
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren
Overboekingen uit gewone dienst
Begrotingsresultaat buitengewone dienst 2010
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010
•

113 350, 00 EUR
0, 00 EUR
2 003 750, 00 EUR
2 117 100, 00 EUR

- 409 850, 00 EUR
0, 00 EUR
14 750, 00 EUR
- 14 750, 00 EUR
304 400, 00 EUR
- 120 200, 00 EUR
124 689, 80 EUR
4 489, 80 EUR

Overzicht van de bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere
overheidsinstellingen:

Politiezone Bredene – De Haan (330/435-01)

2010
2 390 215, 00 EUR

OCMW Bredene (831/435-01)

2 381 412, 00 EUR

Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)

23 634, 00 EUR

Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (79002/435-01)

48 012, 00 EUR

Kerkfabriek Heilige Theresia (79003/435-01)

44 275, 00 EUR

•

Overzicht van de bijdragen in het exploitatieresultaat van de gemeentebedrijven,
met name het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (AGB), alsook de
investeringstoelage voor 2010 in dit AGB, conform de geplande
investeringsuitgaven.
2010

Exploitatieresultaat AGB (76210/221-01)

827 770,00 EUR

Investeringstoelage AGB (76210/635-51)

37 500, 00 EUR
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Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot het budget voor het jaar 2010
volgende opmerkingen, bedenkingen,…. formuleert:
- tijdens de opening van het Sociaal Huis werd verklaard dat de belastingen voor
de Bredenaars deze legislatuur niet zouden verhogen. Deze uitspraak zorgde
voor wantrouwen bij de CD&V-fractie en dit om twee redenen : er was
enerzijds de vrees dat dit niet zou gerespecteerd worden en anderzijds werd
gesproken over Bredenaars wat het vermoeden deed ontstaan dat er wel
belastingsverhogingen zouden komen voor de niet-Bredenaars c.q. de
toeristen;
- vandaag blijkt dit wantrouwen gerechtvaardigd was, want het budget 2010
omvat zowel voor de Bredenaars als voor de toeristen
belastingsverhogingen.
- ingevolge het lokaal pact werden in 2009 de belastingen niet verhoogd.
Onder het mom van actualisering en uniformisering werden nu evenwel de
belastingen op het betalend parkeren fors opgetrokken. Hetzelfde geldt
voor de retributie op het afleveren van parkeerkaarten. De inwoners maar
vooral de toeristen zijn hiermee het slachtoffer van voorliggend budget. De
voorbije 2 jaar werden de toeristen reeds geconfronteerd met een
kostenverhoging door de afschaffing van de gemeentelijke afvalophaling voor
campings en weekendverblijfparken. Deze vermindering van dienstverlening
werd evenwel niet gecompenseerd door een belastingsverlaging. Cynisch is
vast te stellen dat de kampeerbelasting nu zelfs met 7,5 % stijgt wat de
beloofde niet-indexering van deze belasting volledig teniet doet. Toerisme
aan de kust voor mensen met een bescheiden inkomen wordt hiermee nog
eens duurder gemaakt. Ook de belasting op tweede verblijven wordt
nogmaals verhoogd alhoewel enige tijd geleden alle kustgemeenten
protesteerden tegen de invoering van een provinciale belasting op deze
tweede verblijven.
- de uitbatingskosten voor het recreatiedomein “Grasduinen” worden gebruikt
als alibi voor deze verhoging van de toeristische belastingen. De CD&Vfractie vindt het niet correct dat al deze kosten op de groep van
verblijfstoeristen wordt afgewenteld, aangezien ook anderen gebruik zullen
maken van deze infrastructuur. Daarenboven worden deze kosten een jaar
te vroeg aangerekend en worden deze nu met 100.000 EUR wel heel erg
ruim
begroot. Hierbij wordt ook geen rekening gehouden met het feit
dat de exploitatie van dit domein, door de samenwerking met een externe
partner, inkomsten kan genereren.
- de CD&V-fractie stelt vast dat het investeringsprogramma met 2,5 miljoen
EUR zeer gematigd is. Op het einde van de vorige legislatuur was dit een
veelvoud van dit bedrag. Ook de investeringsprogramma’s van de voorbije 2
jaar waren zeer bescheiden wat eigenlijk in schril contrast staat met de
strategische nota van de meerjarenplanning. Zo moet worden vastgesteld
dat voor volgende zaken, opgenomen in deze strategische nota, geen
kredieten zijn opgenomen in het budget 2010 : opening gemeentediensten
één avond per week tot 18 uur, oprichting bedrijvenloket, nieuwe
infrastructuur voor zachte sporten, oprichten van woningen op vroegere
site gemeentelijke werkhuizen, financiële participatie in verkaveling Keerweg,
opmaak RUP Polderruimte, organisatie van minstens één grote
sporthappening, grondverwerving aanleg Ebbestraat. De CD&V-fractie wenst
de stand van zaken te kennen van deze dossiers. Er wordt benadrukt dat
een aantal zaken die wel opgenomen zijn in het budget 2010 c.q. bestratings-
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en rioleringswerken Sas en Maria Duynewijk, heraanleg begraafplaats en de
renovatie van het zwembad op de steun kunnen rekenen van de CD&Vfractie.
- met betrekking tot de “Zomerwerking in Bredene” wenst de CD&V-fractie te
vernemen of deze werking volledig zal geïntegreerd worden in het BKO,
welke de reden is van de overheveling naar de buitenschoolse kinderopvang
en of in de zomer nog steeds 203 opvangplaatsen zullen kunnen worden
gegarandeerd.
- in het budget wordt 43.000 EUR voorzien voor o.m. feestprogramma
“Bredene feest/viert” en 6.000 EUR voor het ontwerp van een nieuw logo en
huisstijl. De CD&V-fractie zou liever meer middelen uittrekken voor soms
vergeten groepen, namelijk personen met een handicap, mantelzorgers en
zorgbehoevenden. Zo moet worden vastgesteld dat onze gemeente niet
participeert in het project “Zon, zee en zorgeloos” waarbij mensen met een
mobiliteitshandicap worden geassisteerd aan het strand. De CD&V-fractie
pleit ook voor de invoering van een mantelzorgpremie die de erkenning en
waardering moet tastbaar maken voor mantelzorgers.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat in een goed huisgezin inkomsten en
uitgaven in evenwicht moeten zijn. Door de crisis heeft het bestuur zijn
ambities moeten bijsturen wat zich uit in het investeringsprogramma. Wat in
het budget wordt ingeschreven, wordt evenwel ook effectief gerealiseerd. De
voorbije jaren is er steeds naar gestreefd om de “toeristen” voor een aandeel
van 20% in de inkomsten uit belastingen te laten tussenkomen in de werking van
het bestuur. Door de verhoging van een aantal belastingen ligt dit aandeel nu
op 21%. Door de indexatie van de kadastrale inkomens en de wedden betalen
evenwel ook de eigen inwoners elk jaar meer belastingen. Wat betreft de
uitbatingskosten van “Grasduinen” merkt schepen Maes op dat het
gemeentebestuur hier, na het afhaken van de campingsector, zijn
verantwoordelijkheid heeft genomen en dat het gemeentebestuur nu - naast de
onderhoudskosten die kunnen geraamd worden op 50.000 EUR - ook de
erfpacht (30 à 35.000 EUR/jaar) voor zijn rekening zal moeten nemen.
Anderzijds merkt de schepen ook op dat verhoging van de toerismebelastingen
niet uitsluitend zal dienen voor het project “Grasduinen”, aangezien deze
inkomsten terecht komen in de algemene middelen.
Wat betreft het voorstel tot het invoeren van een mantelzorgpremie
antwoordt schepen Maes dat deze toelage niet door alle gemeentebesturen
wordt toegekend (o.m. in een aantal gemeenten met CD&V-signatuur) en dat
daar waar deze premie wel bestaat de modaliteiten ervan (bedrag,
gerechtigden,…) zeer uiteenlopend zijn. In het sociaal beleid van een
gemeentebestuur dienen door de beperkte middelen keuzes gemaakt. Bredene
heeft aldus de schepen
gekozen voor o.m. tussenkomst in het
schoolabonnementen voor jongeren, gratis openbaar vervoer voor 60-65jarigen, gratis restafvalzakken, warme maaltijdenbedeling, vakantietoelage aan
personen met een handicap,…. Schepen Maes meent tenslotte dat een
dergelijke premie moet terecht komen bij de zorgbehoevende zelf en dan nog
bij diegene die dit het meest nodig hebben.
Schepen Kristien Vanmullem die er de aandacht op vestigt dat de bouw van een
nieuwe zaal voor de zachte sporten nog steeds geprogrammeerd is maar dat de
timing hiervan is doorkruist door de noodzakelijke renovatie van het zwembad.
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Met betrekking tot de sluiting van het zwembad antwoordt de schepen dat de
aanvang van de renovatiewerken is gepland op 1 juni a.s. en dat hierover
inmiddels overlegvergaderingen hebben plaatsgevonden met de scholen en
zwemverenigingen. Tevens zal rekening moeten worden gehouden met KSV
Bredene aangezien door de renovatiewerken de cafétaria van het zwembad
enige tijd zal moeten worden gesloten.
Schepen Steve Vandenberghe die erop wijst dat de kredieten die werden
ingeschreven voor Bredene feest/viert dienen genuanceerd, aangezien deze
bedragen worden gecompenseerd door minderuitgaven op andere posten. Met
betrekking tot de opmerking van de CD&V-fractie over nieuw logo/huisstijl
merkt schepen Vandenberghe op dat een bestaande post werd verhoogd van
4.000 tot 6.000 EUR met het oog op de verfijning van logo/huisstijl, dit in
functie van aanpassing website en aankoop verticale vlaggen.
Schepen Vandenberghe wijst er ook op dat het strategisch beleidsplan wordt
opgevolgd en getoetst aan het meerjarenplan. Dergelijk strategisch beleidsplan
kan dan ook tijdens de legislatuur worden bijgestuurd. Het is bijgevolg ook de
bedoeling om de evaluatie en bijsturing van deze strategische nota in de
eerstvolgende maanden voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad.
Schepen Doris Vermoortel die met betrekking tot de buitenschoolse
kinderopvang er de aandacht op vestigt dat de “Zomerwerking in Bredene”
inderdaad volledig wordt geïntegreerd in de werking van de BKO waarbij in de
zomer 203 opvangplaatsen (103 in BKO en 100 tijdelijke plaatsen) blijvend
worden gegarandeerd. De voorbije zomer waren deze plaatsen niet steeds
volledig ingevuld, dit vermoedelijk tengevolge van de crisis en de hieruit
voortvloeiende werkloosheid. Schepen Vermoortel merkt ook nog op dat uit
een onderzoek een algemene tevredenheid is gebleken over de “Zomerwerking
in Bredene”.
Schepen Jacques Deroo die stelt dat het college van burgemeester en
schepenen zich houdt aan het plan om elk jaar 2,5 miljoen EUR te investeren en
dat inderdaad moet worden vastgesteld dat een aantal werken dringend dienen
te worden uitgevoerd met als gevolg dat geplande werken dienen uitgesteld.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat zijn cijfers over Bredene feest/viert
en huisstijl/logo gebaseerd zijn op de toelichtende nota bij het budget en de
aanvullende gegevens die werden verstrekt door de gemeentelijke diensten, en
dat de uitleg die wordt gegeven in de toelichtende nota bij het budget over de
verhoging van de toerismebelastingen niet in overeenstemming is met de
toelichting die hierbij wordt gegeven door het schepencollege.
Inzake de mantelzorgpremie neemt het raadslid nota van de bedenkingen. Hij
kan zich vinden in een premie die zou worden toegekend aan de
zorgbehoevende en wenst hieraan constructief mee te werken.
Burgemeester Willy Vanhooren die met betrekking tot het dossier
“Grasduinen” volgende opmerkingen formuleert:
- het gemeentebestuur is erin geslaagd om, na meer dan 30 jaar na de
onteigening, uiteindelijk een project te laten realiseren in deze
gemeenschapszone. Bij de realisatie van dit project c.q. inrichting van deze
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-

-

-

zone werd rekening gehouden met de wensen van de campingsector die
zouden instaan voor de uitbating ervan. Het gemeentebestuur engageerde
zich om, bij uitbating door de vzw Grasduinen, voor 50.000 EUR tussen te
komen in de kosten van het onderhoud van deze zone. Toerisme
Vlaanderen investeert 2 miljoen EUR in de inrichting van een terrein dat
voornamelijk in functie staat van de campings. Daarenboven heeft de vzw
Grasduinen zich destijds geëngageerd in het opnemen van de erfpacht voor
deze zone, op voorwaarde dat de investering, die ook de hoogte van de
canon bepaalt, zou worden beperkt tot 2 miljoen EUR
als voorwaarde voor de financiële input door het gemeentebestuur en
Toerisme Vlaanderen werd telkens de brede toegankelijkheid voor het
publiek vooropgesteld. Om reden dat niet alle campings participeerden aan
de vzw in oprichting “De Grasduinen” werd door de deelnemende campings
geëist dat het terrein volledig zou worden afgesloten en dat
toegangscontrole zou kunnen worden georganiseerd. Het gemeentebesuur
was de mening toegedaan dat dergelijke toegangscontrole en – beperking
niet strookte met de initiële doestellingen en bovendien ook praktisch niet
realiseerbaar was. Om deze reden hebben een aantal campinguitbaters hun
medewerking aan de vzw opgezegd waardoor deze vereniging zijn
engagement heeft opgezegd.
aangezien het Kabinet Bourgeois en Toerisme Vlaanderen dit project hebben
opgestart op vraag van het gemeentebestuur en er geen andere kandidaten
waren, was ons bestuur genoodzaakt om de exploitatie van dit domein op te
nemen met alle financiële gevolgen vandien. Bijgevolg moet nu een partner
worden gezocht voor de (mede-)exploitatie van een terrein dat werd
geconcipieerd in functie van de campings en het beheer door deze campings.
Tot op heden werden nog geen onderhandelingen gevoerd met mogelijke
externe partners.
de burgemeester wenst wel Recread en het beperkt aantal campinguitbaters
die dit dossier steeds positief hebben benaderd te danken voor deze
positieve inbreng.
volgens het lastenboek moeten de inrichtingswerken beëindigd zijn vóór de
zomer 2010. Van zodra mogelijk zal het bestuur de erfpacht van deze zone
en het bijhorend onderhoud en beheer op zich nemen.

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat tijdens de behandeling van het
dossier “De Grasduinen” in de zitting van de gemeenteraad van september jl.
werd aangekondigd dat externe partners zouden worden gezocht voor de
mede-uitbating van het terrein en dat dit tot op heden nog niet is gebeurd.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de gemeenteraad hierover tijdig
informatie zal worden verstrekt.

Stemmen

Besluit

Met 17 stemmen vóór en 7 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz en
Cindy Versluys)
Artikel 1
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De gemeentebegroting (financiële nota van het budget) wordt voor het jaar 2010 als
volgt vastgesteld:
•

Gewone dienst

UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
TOTAAL
•

7 014 733,00 EUR
4 830 910,00 EUR
5 491 758,00 EUR
3 472 073,00 EUR
20 809 474,00 EUR

ONTVANGSTEN
Prestaties
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

1 848 231,00 EUR
18 045 891,00 EUR
924 541,00 EUR
20 818 663,00 EUR

Buitengewone dienst

UITGAVEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

94 750,00 EUR
2 280 150,00 EUR
152 050,00 EUR
2 526 950,00 EUR

ONTVANGSTEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

113 350,00 EUR
0,00 EUR
2 003 750,00 EUR
2 117 100,00 EUR

Het budget 2010 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen worden
als volgt vastgesteld:

Politiezone Bredene – De Haan (330/435-01)

2010
2 390 215, 00 EUR

OCMW Bredene (831/435-01)

2 381 412, 00 EUR

Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)

23 634, 00 EUR

Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (79002/435-01)

48 012, 00 EUR

Kerkfabriek Heilige Theresia (79003/435-01)

44 275, 00 EUR

Artikel 3
De bijdragen in het exploitatieresultaat van het autonoom gemeentebedrijf Bredene
alsook de investeringstoelage in dit gemeentebedrijf wordt als volgt vastgesteld :
2010
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Exploitatieresultaat AGB (76210/221-01)

827 770, 00 EUR

Investeringstoelage AGB (76210/635-51)

37 500, 00 EUR

Punt 22: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de beleidsnota van het budget voor
het dienstjaar 2010.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 148, 149 en 150 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BB 2009/05 d.d. 04/09/2009 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2010 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 15/10/2009 betreffende
specifieke aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

•

Verwijzingsdocumenten

•

•

verslag van de vergadering van het managementteam d.d 4/12/2009 waarbij
de gemeentesecretaris het voorontwerp van de beleidsnota van het budget
2010 heeft toegelicht en waarbij de gemeenteontvanger het voorontwerp
van de begroting (financiële nota van het budget) 2010 heeft verduidelijkt
advies van de commissie voor begroting d.d. 4/12/2009 over het budget
voor het jaar 2010
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Feiten, context •
en argumentatie

•
•

•

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De
beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar
zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat
eveneens een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente
en alsook de aansluitingstabel met de financiële nota van het budget.
De beleidsnota vormt een verplicht onderdeel van het budget.
Het doelstellingenbeleid (lange- en kortetermijndoelstellingen) wordt hierin
omgezet naar actieplannen. Aan deze actieplannen wordt de financiële
impact gekoppeld. Naast de actieplannen worden heel wat van de uitgaven
geboekt onder het gelijkblijvend beleid. De actieplannen situeren zich
vooral op het vlak van de buitengewone dienst. Aan elk actieplan wordt een
actieplancode toegekend. Deze actieplancode kan, voor wat betreft de
buitengewone dienst, in het begrotingsdocument teruggevonden worden op
het investeringsplan.
De beleidsnota omvat 4 onderdelen:
- doelstellingenbudget
- aansluitingstabel met de financiële nota
- doelstellingennota
- actieplancodes GD

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 7 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz en
Cindy Versluys)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de beleidsnota van het budget voor het dienstjaar 2010
vast. Deze beleidsnota maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 23: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het meerjarig financieel beleidsplan
voor de dienstjaren 2010-2013.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 241 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Omzendbrief BB 2009/05 d.d. 04/09/2009 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2010 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 15/10/2009 betreffende
specifieke aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

•

Verwijzingsdocumenten

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

verslag van de vergadering van het managementteam d.d 4/12/2009 waarbij
de gemeentesecretaris het voorontwerp van de beleidsnota van het budget
2010 heeft toegelicht en waarbij de gemeenteontvanger het voorontwerp
van de begroting (financiële nota van het budget) 2010 heeft verduidelijkt
advies van de commissie voor begroting d.d. 4/12/2009 over het budget
voor het jaar 2010

Het meerjarenplan (MBP) is opgesteld conform de instructies van de
minister. In dit voorgelegde meerjarenplan kan geen evenwicht worden
bereikt in het eigen dienstjaar tot 2012. De ervaring leert ons dat de
voorgelegde rekeningen de laatste jaren een aanzienlijk positief saldo
vertonen. Deze saldi zullen jaarlijks worden aangewend om het bereikte
negatief saldo in eigen dienstjaar aan te vullen. Op deze manier kan de
ijzeren geldvoorraad van + 3 000 000 EUR, noodzakelijk om de reguliere
werking van het gemeentebestuur te vrijwaren, jaarlijks opnieuw worden
bereikt. De te verwachten saldi van de diverse toekomstige rekeningen
werden niet verwerkt in het MBP. In het meerjarenplan werden geen
bijkomende belastingverhogingen voorzien, enkel indexatie van bepaalde
belastingen. Voor de personenbelasting en onroerende voorheffing wordt
rekening gehouden met een blijvende stijging van het aantal inwoners en de
aanhoudende uitbreiding van het aantal woongelegenheden. Vanaf 2013
kan, door deze aanhoudende stijging van O.V. en PB, opnieuw een
evenwicht worden bereikt voor het resultaat eigen dienstjaar.
Aan de uitgavenzijde zijn de personeelsuitgaven, zoals hoger gemeld,
ingeschreven volgens de effectieve bezetting die op vandaag bestaat. Deze
exacte berekening heeft een duidelijk inzicht in de personeelslasten voor de
volgende jaren. In het meerjarig financieel beleidsplan werd rekening
gehouden met de instructies m.b.t. de opmaak van het budget en het
meerjarig financieel beleidsplan, waarbij de werkingskosten dienen te stijgen

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

58

•

Neemt kennis

met 1,7%. De bijdrage in de werkingskosten voor het OCMW worden
ingeschreven volgens het laatst beschikbare meerjarenplan van het OCMW
betreft de periode 2008-2012 (geactualiseerd in 2009). Ook voor de dotatie
aan de politiezone werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van
1,7%.
De bedragen voor de diverse investeringsprogramma’s worden voor de
volgende jaren beperkt. Een beperking van deze uitgaven is nodig om de
weerslag op de gewone dienst voor de volgende jaren tot een strikt
minimum te beperken. Er werd voor de jaren 2010 tot 2013 een realistisch
programma opgesteld.

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarig financieel beleidsplan voor de
dienstjaren 2010-2013. Dit beleidsplan wordt als bijlage bij het budget 2010
gevoegd.

Punt 24: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene - De Haan voor het begrotingsjaar 2010.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gementedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BB 2009/05 d.d. 04/09/2009 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2010 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 15/10/2009 betreffende
specifieke aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

•
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Feiten, context •
en argumentatie

De onderrichtingen, d.d. 04/09/2009, m.b.t. de opmaak van het budget 2010,
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een afzonderlijke
raadsbeslissing moet worden vastgesteld.

• Overzicht van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De
Haan:
Jaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
•

•

Bedrag dotatie
1 828 622 EUR
1 865 195 EUR
1 920 333 EUR
1 843 928 EUR
1 854 373 EUR
2 035 711 EUR
2 225 557 EUR
2 390 215 EUR

Overzicht van de diverse uitgaven/ontvangsten ingeschreven in de
politiebegroting 2010:
uitgavensoort
Personeelsuitgaven
Werkingskosten
Overdracht-uitgaven
Schuld-uitgaven
TOTAAL

2009 (na wijziging)
6 608 689 EUR
1 146 174 EUR
6 400 EUR
84 618 EUR
7 845 881 EUR

2010
6 711 159 EUR
1 080 899 EUR
6 400 EUR
105 841 EUR
7 904 299 EUR

ontvangstensoort
Prestaties
Overdrachtontvangsten
Schuld-ontvangsten
TOTAAL

2009 (na wijziging)
9 750 EUR
7 653 964 EUR

2010
12 000 EUR
8 045 344 EUR

8 948 EUR
7 672 662 EUR

11 052 EUR
8 068 396 EUR

Overzicht investeringsprogramma 2010:
Omschrijving
Bedrag
Werken aan gebouwen
in uitvoering
Aankoop
van
bureaumeubilair
Jaarlijkse vervanging van
PC’s
Aankoop van software
licenties
Aankoop van printers
en randapparatuur
Aankoop van servers
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Financieringswijze
25 000 EUR
Lening
10 000 EUR

Lening

11 000 EUR

Lening

5 000 EUR

Lening

10 000 EUR

Lening

24 225 EUR

Lening
60

Vervanging citrixservers
Aankoop van andere
voertuigen
Aankoop
van
kogelwerende hemden
Uitbreiding apparatuur
voor uitlezen gsmtoestellen
Aankoop
van
verkeerslampen
TOTAAL

27 000 EUR
50 000 EUR

Lening
Lening

5 000 EUR

Lening

4 500 EUR

Lening

1 500 EUR

Overboeking

173 225 EUR

Financiering buitengewone dienst
Leningen ten laste van de politiezone
Toelage verkeersveiligheid – via overboeking

Financiële
gevolgen

bedrag
171 725 EUR
1 500 EUR

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Dienst
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
2 390 215 EUR 330/435-01 10/10
Bijdrage
in
de
GD
werkingskosten
opgenomen in het
gedragen door andere
budgetontwerp 2010
overheidsinstellingen

Omschrijving

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy
Versluys)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De
Haan voor het jaar 2010 vast voor een bedrag van 2 390 215 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Bijdrage
in
de
werkingskosten gedragen
door
andere
overheidsinstellingen
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Bedrag (incl. btw) Budgetcode
2 390 215 EUR 330/435-01 – 10/10
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Punt 25: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 - exploitatie - van
het OCMW Bredene over het boekjaar 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 88 §2 en §3 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende de goedkeuring
van de 1ste actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW
Bredene
kennisneming door de gemeenteraad in zitting van 18/12/2008 van het
budget van het OCMW Bredene voor het jaar 2009
beslissing van het managementteam d.d. 01/09/2009 houdende het positief
advies van de budgetwijziging nr. 1 – gewone exploitatie – van het OCMW
Bredene voor het boekjaar 2009
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 22/09/2009
houdende de goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 – gewone exploitatie
– van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2009
brief van het OCMW Bredene d.d. 08/10/2009 betreffende de
budgetwijziging nr. 1 – gewone exploitatie – van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2009

•
•
•
•

Feiten,
•
context
en
argumentatie
•

In zitting van 21/10/2008 heeft de gemeenteraad de 1e actualisatie van het
OCMW-meerjarenplan 2008-2012 goedgekeurd. Deze omvat de evolutie van
de gemeentelijke toelage aan het OCMW voor genoemde periode. Deze
bijdragen werden ingevuld conform het principe van de enveloppenfinanciering.
De budgetwijziging nr. 1 over het dienstjaar 2009 (gewone exploitatie) van het
OCMW Bredene omvat onderstaande wijzigingen en verschuivingen :
Omschrijving
Werkingsopbrengsten
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Verhoging
Verlaging
53 900,28

0,00

Totaal
53 900,28
62

Werkingskosten
Werkingsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële uitgaven
Resultaat gewone uitgaven
Uitzonderlijke
opbrengsten
Uitzonderlijke uitgaven
Algemeen resultaat
•

•

•
•

Neemt kennis

131 868,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
148 882,32
0,00
0,00

131 868,42
- 77 968,14
0,00
148 882,32
70 914,18
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
70 914,18

De wijzigingen van de werkingskosten situeren zich in diverse activiteitencentra.
De stijgingen van de werkingskosten zijn ondermeer terug te vinden in :
- inrichten diverse examens
- aanpassing diverse programma’s
- interne verschuivingen binnen diverse activiteitencentra
- verzekeringen personeel (A.O.)
- uitkeringen voor leefloon
- uitgaven voor energie (BOD)
- farmaceutische producten
- algemene onkosten technische werking (materiaal, uitrusting)
- huur/onderhoud/herstellingen gebouwen (aankoop buizen voor vernieuwingen
kruipkelder)
Volgende verminderingen werden doorgevoerd :
- huur/onderhoud/herstellingen gebouwen (latere ingebruikname sociaal huis)
- geen indexatie van de wedden per 1/08/2009
- latere indiensttredingen wegens uitstel ingebruikname sociaal huis
- interne verschuivingen binnen diverse activiteitencentra
- uitgaven voor vreemdelingen
De stijging van de werkingsopbrengsten zijn o.a. de volgende :
- recuperatie uitgaven voor leefloon (Staat)
- vergoedingen voor warme maaltijden
- recuperatie onkosten energie (BOD)
Verminderingen zijn de volgende :
- recuperatie uitgaven voor vreemdelingen (Staat)
De verlaging van de financiële uitgaven omvat de vermindering van de
leningslasten. De lening voor het sociaal huis wordt later opgenomen en tegen
betere voorwaarden dan oorspronkelijk verwacht (betere rentevoorwaarden).
Deze aanpassingen hebben geen invloed op het bedrag van de gemeentelijke
bijdrage aan het OCMW ten bedrage van 2 312 050 EUR, ingeschreven in het
gemeentelijk budget 2009.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 – gewone
exploitatie – van het OCMW over het boekjaar 2009.

Punt 26: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van de 2de actualisatie van het
meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene.
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 88§1 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende het positief advies over de ontwerpbeslissing OCMW
betreffende het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/11/2007 houdende de goedkeuring
van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/09/2008
houdende het positief advies over de 1ste actualisatie van het meerjarenplan
2008-2012 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende de goedkeuring
van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
beslissing van het managementteam van het OCMW d.d. 12/11/2009
betreffende de tweede actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van
het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/11/2009
houdende het positief advies over de 2de actualisatie van het meerjarenplan
2008-2012 van het OCMW Bredene

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Het ontwerp van de 2de actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012,
waarbij de vermelde gemeentelijke bijdragen uit de 1ste actualisatie van het
meerjarenplan 2008-2012 niet wijzigen, maar waarbij volgende aanpassingen
worden genoteerd:

1. INVESTERINGEN 2010 ten bedrage van 232.500,00 EUR.
Project 2010/01: uitbreiding kamerbestand : inrichting
Na inspectie door het Vlaams Agentschap Gezondheid en Zorg werd
meegedeeld dat er geen gunstig advies kon gegeven worden voor 13 kamers
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omdat de oppervlakte van deze kamers niet voldoet aan de nieuwe normen.
Daarom was een aanpassing qua oppervlakte-indeling en inrichting voor slechts
12 kamers noodzakelijk. De nodige aanpassingen aan het plan maakten het
oorspronkelijk concept duurder en een bijkomend investeringsproject dringt
zich op.
Raming: 40.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/02: tafels en stoelen afdeling dementerenden
Door het in gebruik nemen van 12 nieuwe kamers wordt een afzonderlijke
afdeling voor dementerenden gecreëerd. De afdeling wordt bemeubeld met 16
stoelen, 3 ronde tafels en 2 voetbanken.
Raming: 5.300 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/03: aankoop zetel diepdementerenden
De zetel verhoogt het comfort van diepdementerenden.
Raming: 3.500 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/04: aankoop 2 badstoelen met weegschaal
Twee Alentibadstoelen, één voor vervanging op RVT1 en één voor de
bijkomende badkamer op de nieuwe afdeling dementerenden op RVT0.
Raming: 17.700 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/05: matrassen en hoofdkussens afdeling dementerenden
Het betreft 12 matrassen en hoofdkussens voor de nieuwe afdeling
dementerenden op RVT0.
Raming: 6.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/06: tafels en stoelen refter rusthuis
De tafels en stoelen van het rusthuis zijn versleten en moeten dringend
vernieuwd worden.
Raming: 15.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/240000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/07: girafmixer keuken
Huidige grote soepmixers hebben een te korte levensduur. Er wordt bijgevolg
geopteerd voor girafmixers die geschikt zijn voor intensief gebruik in een
grootkeuken.
Raming: 5.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
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Project 2010/08: uitbreiding LOI voor asielzoekers
Naast het eerste opvangtehuis voor asielzoekers op Bredene-Sas wordt een
bijkomend huis gehuurd voor asielzoekers. Indien we een bijkomend huis huren
en er 5 asielzoekers in onder brengen worden aan het OCMW minder
asielzoekers toegekend in de financiële steun. Met dit project wordt het huis
woonklaar gemaakt.
Raming: 10.000 EUR
Rekeningnummer: 83207/231000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Project 2010/09: aanleg parking Sociaal Huis
Aanleg van de parking van het Sociaal Huis samen met de noodzakelijke
aanpassing van de ambulance-ingang van Wackerbout.
Raming: 130.000 EUR
Rekeningnummer: 100/220910
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13

2. AANPASSING FINANCIERING BOUW SOCIAAL HUIS
De financieringswijze van het investeringsproject 2008/01 bouw Sociaal Huis ten
bedrage van 2.800.000 EUR wordt gewijzigd door aanwending van de middelen
voortkomende uit de balansrubriek 13 ten bedrage van 600.000 EUR en het
resterende bedrag met een lening ten bedrage van 2.200.000 EUR.
Samengevat:
• De raming voor deze projecten in totaliteit bedraagt 232.500 EUR.
• In het kader van een gezond financieel beheer dienen de leningslasten
zoveel mogelijk beperkt te worden. In die zin is de aanwending van de
beschikbare thesauriemiddelen de meest rendabele oplossing.
• De financiering van het Sociaal Huis kan, mits een lening ten bedrage van
2.800.000 EUR eveneens gedeeltelijk worden gewijzigd door aanwending
van de beschikbare middelen vermeld op de balansrubriek 13.
• De gemeentelijke toelage voor het boekjaar 2010 voorziet 2.381.412 EUR.
Deze 2de actualisatie van het meerjarenplan wijzigt het voorziene bedrag van
de gemeentelijke toelage niet.
Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
2.381.412 EUR 831/435-01 10/10
Bijdrage
in
de
GD
werkingskosten
Opgenomen in het
gedragen door andere
budgetontwerp 2010
overheidsinstellingen

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 7 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
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Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, Willliam Hüppertz en
Cindy Versluys)
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de tweede actualisatie van het meerjarenplan 20082012 van het OCMW Bredene goed.

Punt 27: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het
werkingsjaar 2010.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 88 §2 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende de goedkeuring
van de 1ste actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW
Bredene
beslissing van het managementteam d.d. 12/11/2009 houdende het positief
advies van het budget voor het boekjaar 2010 van het OCMW Bredene
exemplaar van het budget 2010 van het OCMW Bredene ontvangen op
13/11/2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/11/2009
houdende het positief advies over het ontwerp van het budget van het
OCMW voor het boekjaar 2010

•
•
•

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

67

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van
het OCMW voor het boekjaar 2010 bedraagt 2.381.412 EUR.
In het budget 2010 van het OCMW wordt een gedetailleerde opgave
gegeven van alle kosten en opbrengsten.
De financiële toestand van het OCMW zal in de loop van 2010 gekenmerkt
worden door volgende specifieke elementen (zoals omschreven in het
budget van het OCMW):

Æ Personeel:
De loonmassa kent een stijging van 3,9% tegenover 2009 en omvat zowel een
baremieke verhoging als een stijging omwille van bijkomend personeel. Er werd
geen index voorzien in 2010.
De berekening van de eindejaarstoelage omvat de voorziene gefaseerde
verhoging in 2010.
De waarde van de maaltijdcheques blijft behouden op 4,50 EUR.
De personeelsleden tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 wordt
toegewezen aan keuken (4), kringwinkel (7) en onderhoud (2).
Æ Sociale dienst:
Alle uitgaven en ontvangsten uit 2009 werden als raming 2010 overgenomen.
Het LOI voorziet 5 bijkomende opvangplaatsen met dito subsidievergoedingen
en inrichtingskosten.
Æ Werkingskosten:
Alle werkingskosten werden aangepast overeenkomstig de budgetwijziging 2009
nr. 1 en aangepast volgens de noodwendigheid (inclusief 12 bijkomende
kamers).
De huur van de nieuwe loods en bijhorend archief (27.000 EUR op jaarbasis)
werd ingecalculeerd voor een volledig jaar.
De werkingskosten Sociaal Huis werden geboekt op A.C. 100 Algemene
Administratie, overeenkomstig de berekeningen door financiële dienst.
Æ Leninglasten:
1. Leningen tot 2008:
Alle aflossingen en intresten worden geboekt overeenkomstig de leningstabellen
van de financiële instelling.
2. Lening Sociaal Huis
Overeenkomstig de goedkeuring van de 2de actualisatie van het meerjarenplan
2008-2012, wordt de lening voor de bouw van het Sociaal Huis, project
2008/01, initieel vastgelegd op 2.800.000 EUR, slechts gedeeltelijk opgenomen
(2.200.000 EUR).
De bijkomende financiering wordt gerealiseerd door de aanwending van de
beschikbare thesauriemiddelen die voortkomen uit de gecumuleerde
overschotten van de gemeentelijke bijdragen over de periode 2000-2008 (staan
in balans genoteerd op de “Algemene Rekening 130000”). Hierdoor wordt een
besparing gerealiseerd in 2010 van 23.362,93 EUR aan intresten en 293.999,80
EUR (aan aflossing).
3. Investeringsprojecten 2010 ten bedrage van 232.500 EUR
De bestemmingswijziging van de gecumuleerde overschotten van
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gemeentelijke bijdragen in de werking en de aflossingen naar een facultatieve
gemeentelijke investeringsbijdrage, door de aanwending van de beschikbare
thesauriemiddelen, kan eveneens doorgaan voor de investeringsprojecten 2010
welke een totaliteit van 232.500 EUR bedragen.
Æ Opbrengstenzijde:
De ligdagen residenten en RIZIV-tussenkomsten werden niet geïndexeerd.
De opbrengsten van de 12 bijkomende kamers per 1 april 2010 werden
verwerkt op het vlak van de ligdagen en de RIZIV-toelagen.
De LOI-subsidie werd aangepast aan de 5 bijkomende opvangplaatsen.
De uitbating van de cafetaria in eigen beheer levert een omzet van + 80.000
EUR op jaarbasis.
De gemeentelijke bijdrage werd, overeenkomstig de actualisatie van het
meerjarenplan 2008-2012, vastgesteld op een tussenkomst ten bedrage van
2.381.412 EUR.
•

Volgende investeringsprojecten worden voorzien in 2010 (cfr. 2de
actualisatie meerjarenplan 2008-2012):

Æ Project 2010/01: Uitbreiding kamerbestand inrichting
Na inspectie door het Vlaams Agentschap Gezondheid en Zorg werd
meegedeeld dat er geen gunstig advies kon gegeven worden voor 13 kamers
omdat de oppervlakte van deze kamers niet voldoet aan de nieuwe normen.
Daarom was een aanpassing qua oppervlakte-indeling en inrichting voor 12
(i.p.v. 13) kamers noodzakelijk. De nodige aanpassingen aan het plan maakten
het oorspronkelijk concept duurder en een bijkomend investeringsproject
dringt zich op.
Raming: 40.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/240000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/02: Tafels en stoelen afdeling dementerenden
Door het in gebruik nemen van 12 nieuwe kamers wordt een afzonderlijke
afdeling voor dementerenden gecreëerd. De afdeling wordt bemeubeld met 16
stoelen, 3 ronde tafels en 2 voetbankjes.
Raming: 5.300 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/03: Zetel diepdementerenden
De zetel verhoogt het comfort van diepdementerenden.
Raming: 3.500 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/04: Badstoelen met weegschaal
Twee Alentibadstoelen, één voor vervanging op RVT1 en één voor de
bijkomende badkamer op de nieuwe afdeling dementerenden op RVT0.
Raming: 17.700 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

69

Æ Project 2010/05: Matrassen en hoofdkussens afdeling
dementerenden
Het betreft 12 matrassen en hoofdkussens voor de nieuwe afdeling
dementerenden op RVT0.
Raming: 6.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/230000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/06: Tafels en stoelen refter RH
De tafels en stoelen van het rusthuis zijn versleten en moeten dringend
vernieuwd worden.
Raming: 15.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/240000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/07: Girafmixer keuken
Huidige grote soepmixers hebben een te korte levensduur. Er wordt bijgevolg
geopteerd voor girafmixers die geschikt zijn voor intensief gebruik in een
grootkeuken.
Raming: 5.000 EUR
Rekeningnummer: 13900/231000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/08: Uitbreiding LOI
Naast het eerste opvangtehuis voor asielzoekers in de oude pastorie op
Bredene-Sas wordt een bijkomend huis gehuurd voor asielzoekers. Indien we
een bijkomend huis huren en er 5 asielzoekers in onder brengen worden aan
het OCMW minder asielzoekers toegekend in de financiële steun. Met dit
project wordt het huis woonklaar gemaakt.
Raming: 10.000 EUR
Rekeningnummer: 83207/231000
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
Æ Project 2010/09: Parking Sociaal Huis
Aanleg van de parking van het Sociaal Huis
Raming: 130.000 EUR
Rekeningnummer: 100/220910
Financiering: gecumuleerde overschotten gemeentelijke bijdrage rubriek 13
•

Beleidsdoelstellingen van het OCMW:

Æ Sociale dienst-Sociaal Huis:
- evolueren van OCMW naar het concept “Sociaal Huis”
- individuele hulpverlening afstemmen op de noden van de individuele
hulpvrager
- versterken van de eigen competenties van de cliënten en bevorderen van de
ontplooiingskansen op sociaal en cultureel vlak
Æ Bejaardenvoorzieningen:
- omvorming bejaardencentrum Wackerbout naar een woon- en zorgcentrum
Æ Beleids- en organisatiemanagement:
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- het personeelsbeleid beoogt het maximaal aantrekken en ontwikkelen van
“human resources” in functie van kwalitatief hoogstaande arbeid en
dienstverlening
- het voeren van een effectief en efficiënt intern en extern communicatiebeleid
•
•

Financiële
gevolgen

De bijdrage in de werkingskosten aan het OCMW Bredene blijft beperkt
tot het bedrag ingeschreven in de 1ste actualisatie van het meerjarenplan
2008-2012, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21/10/2008.
De 2de actualisatie van het meerjarenplan 2008/2012 voorziet geen
aanpassing van het bedrag van de bijdrage in de werkingskosten voor 2010.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
2.381.412 EUR 831/435-01 10/10
Bijdrage
in
de
GD
werkingskosten
Opgenomen in het
gedragen door andere
budgetontwerp 2010
overheidsinstellingen

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het
werkingsjaar 2010.

Punt 28: financiële dienst - Retributies en belastingen. Kennisneming van de actualisatie van
diverse retributie- en belastingreglementen.

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

Feiten, context •
en
argumentatie
•

Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende de vestiging, de
invordering
en
de
geschillenprocedure
van
provincieen
gemeentebelastingen

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
houdende voorstel inzake actualisering bestaande retributie- en
belastingreglementen

De belastingreglementen zijn vastgesteld tot eind 2012.
Voorgesteld wordt om een tariefverhoging in te voeren voor de volgende
belastingen/retributie :
belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen
Tariefverhoging :
Uurtarief : 1,50 EUR/uur i.p.v. 1,20 EUR/uur
Dagtarief : 25,00 EUR i.p.v. 20,00 EUR
Het dagtarief wordt verhoogd tot 25,00 EUR conform het tarief geldig in de blauwe zone.
Op deze manier wordt een uniformisering van de tarieven binnen de groep belastingen op
parkeren gecreëerd.
retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke
parkeerkaarten
Tariefverhoging
Bewonerskaart A ‘eigen straat’: 7,50 EUR i.p.v. 5,00 EUR
Bewonerskaart B ‘volledige zone’ : 25,00 EUR i.p.v. 20,00 EUR
Parkeerkaart voor zorgverstrekkers 25,00 EUR i.p.v. 20,00 EUR
Het tarief van bewonerskaart B en parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt verhoogd tot
25,00 EUR conform het tarief geldig in de blauwe zone. Het tarief voor bewonerskaart A
wordt evenredig aangepast.
Op deze manier wordt een uniformisering van de tarieven binnen de groep belastingen op
parkeren gecreëerd.
belastingreglement op de kampeerterreinen
Tariefverhoging
Kampeerweide : 60,00 EUR i.p.v. 55,00 EUR
Kampeerauto : 40,00 EUR i.p.v. 35,00 EUR
Kampeerhuisjes: 275,00 EUR i.p.v. 255,00 EUR
Trekkers – volledig jaar : 195,00 EUR i.p.v. 180,00 EUR
Trekkers – niet volledig jaar: 115,00 EUR i.p.v. 105,00 EUR
De uitbatingskosten van het recreatiedomein ‘De Grasduinen’ worden ingeschat op zo’n
100.000 EUR op jaarbasis. In eerste instantie zouden de verenigde campinguitbaters instaan
voor de exploitatie van dit domein. Omdat het hoofdzakelijk de (camping)toeristen zijn die
gebruik zullen maken van dit domein, worden deze verwachte uitgaven vanaf 2010
ingecalculeerd in het tarief aan te rekenen op kampeerterreinen. Een tariefverhoging van
7,50% wordt ingevoerd. De nieuwe tarieven worden afgerond naar het hoger 5-tal.
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belastingreglement op de tweede verblijven
Tariefverhoging
600,00 EUR i.p.v. 565,00 EUR voor een tweede verblijf in een verblijfgelegenheid zoals een
huis, villa, bungalow, appartement
350,00 EUR i.p.v. 328,00 EUR voor de kampeerhuisjes en de residentiële caravans in
weekendverblijfparken
De toeristen zullen het meest intensief gebruik maken van de recreatiezone. Een recuperatie
van de verwachte kosten via een verhoging van 6,2% van de tarieven is doorgevoerd. De
nieuwe tarieven worden afgerond naar het hoger 5-tal.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen van de
belasting- en retributiereglementen.

Punt 29: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2010-2012 (040/36427)

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het decreet inzake de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen

•
•
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•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Decreet d.d. 03/03/1993 houdende het statuut van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23/02/1995 betreffende de exploitatie
van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de kampeerterreinen
voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
houdende het voorstel inzake actualisering bestaande retributie- en
belastingreglementen

Voorgesteld wordt om een tariefverhoging in te voeren voor de belasting
op kampeerterreinen, meerbepaald
− kampeerweide : 60,00 EUR i.p.v. 55,00 EUR
− kampeerauto : 40,00 EUR i.p.v. 35,00 EUR
− kampeerhuisjes : 275,00 EUR i.p.v. 255,00 EUR
− trekkers – volledig jaar : 195,00 EUR i.p.v. 180,00 EUR
− trekkers – niet volledig jaar : 115,00 EUR i.p.v. 105,00 EUR

Stemmen

Met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy Versluys)
en 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op de kampeerterreinen voor de
aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2010.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2010-2012 een belasting geheven op de
kampeerterreinen.
Artikel 3
Aan de belasting worden onderworpen:
a) alle residentiële caravans en kampeerhuisjes,
b) alle trekkers (tenten en/of kleine caravans) die het hele jaar op het
kampeerterrein blijven staan,
c) alle trekkers (tenten en/of caravans) die niet op een als “kampeerweide”
bestemde zone geplaatst zijn en die niet het hele jaar op het kampeerterrein
blijven staan,
d) alle trekkers (tenten en/of caravans) die op een als “kampeerweide”
bestemde zone geplaatst zijn,
e) alle kampeerautoplaatsen, die vergund zijn volgens de normen van Toerisme
Vlaanderen
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Artikel 4
Deze belasting is verschuldigd door de exploitant van de camping op 1 januari
van het aanslagjaar.
Artikel 5
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van het door de campingexploitant
ingediende meldingsformulier, op basis van het aantal vergunde plaatsen en op
basis van de twee controletellingen uitgevoerd in januari en juli van het
aanslagjaar.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Per kampeerhuisje of residentiële caravan
Per trekker (tent of kleine caravan) die het hele jaar op
het kampeer terrein blijft staan
Per trekker (tent of kleine caravan) die niet het hele
jaar op het kampeerterrein blijft staan en niet geplaatst
is op een als "kampeerweide" bestemde zone
Per trekker of tent die niet het hele jaar op het
kampeerterrein blijft staan en geplaatst is op een als
"kampeerweide" bestemde zone
Per kampeerautoplaats, die vergund is volgens de
normen van Toerisme Vlaanderen

275,00 EUR
195,00 EUR
115,00 EUR
60,00 EUR
40,00 EUR

Artikel 6
Alle vergunde kampeerplaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende
het jaar onbezet blijft.
De belasting is niet van toepassing op het aantal percelen dat gedurende het
dienstjaar ingevolge sanering of andere gegronde reden niet ter verhuring wordt
aangeboden.
De keuze geschiedt vóór 15 april van het aanslagjaar en is definitief.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Punt 30: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde
plaatsen voor de aanslagjaren 2010-2012. (040/366-07)

Aanwezig

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

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het decreet inzake de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen
Wet d.d. 22/02/1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap, zoals tot op heden gewijzigd
Verkeersveiligheidswet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004
Wet d.d. 20/07/2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van
16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het betalend parkeren op
de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
houdende het voorstel inzake actualisering bestaande retributie- en
belastingreglementen

Voorgesteld wordt om een tariefverhoging in te voeren voor de belasting
op betalend parkeren, meerbepaald
− Uurtarief : 1,50 EUR i.p.v. 1,20 EUR
− Dagtarief : 25,00 EUR i.p.v. 20,00 EUR.
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Stemmen

Met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy Versluys)
en 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt
opgeheven vanaf het aanslagjaar 2010.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2010-2012 een belasting geheven op het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld
aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar
parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten
of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §2, van
de wet van 25/12/1993, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig is geparkeerd en is verschuldigd
door de eigenaar van het voertuig.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
• Tarief 1
De bestuurder kiest voor het forfaitair tarief, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld op 25,00 EUR. In dit geval kan de bestuurder, zonder enige
tijdsbeperking parkeren, tijdens de dag van 10 uur tot 19 uur (max. 9 uur)
op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen.
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval
bepaalde magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de
instructies vermeld op de toestellen en waarbij een parkeerticket wordt
bekomen
b) indien er geen parkeerticket werd genomen op het ogenblik dat het
voertuig wordt geparkeerd, door storting of overschrijving op de rekening
van de gemeente. Dit alles gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die
vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die werd aangebracht door de
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aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
•

Tarief 2
De bestuurder kiest voor een korte parkeerduur op de onder artikel 2
bedoelde plaatsen. In dit geval kan de bestuurder parkeren voor een
maximum duur van 8 uur, tijdens de dag van 10 uur tot 19 uur. De
tarieven voor het kort parkeren worden vastgesteld op:
1) eerste 15 minuten: gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 16e minuut:
a) 0,20 EUR per 10 minuten
b) 0,60 EUR per 30 minuten
c) 1,50 EUR per 60 minuten (1 uur)
De belasting wordt gekweten door het inbrengen van de nodige
muntstukken of in voorkomend geval bepaalde magneetkaarten in de
parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen
en waarbij een parkeerticket wordt bekomen.

•

Tarief 3
De bestuurder kiest te parkeren zonder enige tijdsbeperking en voor
langere duur op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen. De bestuurder kan
in dit geval bij het gemeentebestuur volgende kaarten verkrijgen:
- weekkaart – 20,00 EUR
Kleur: wit
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende 7 opeenvolgende dagen,
- maandkaart – 55,00 EUR
Kleur: lichtgroen
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende vier opeenvolgende perioden van 7
opeenvolgende dagen,
- seizoenskaart – 150,00 EUR
Kleur: oranje
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende de volledige periode waarin het betalend
parkeren van toepassing is.

De gebruiksmodaliteiten betreffende alle toepasselijke tarieven zijn aangeduid
op de parkeerautomaten zoals de onder artikel 2 bedoelde plaatsen, met
uitzondering van het systeem van bulkverhuring.
De gebruikers dienen de kaart of het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de
voorruit te plaatsen. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingschuldige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
In het kader van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele
activiteiten e.d., die plaats vinden in het MEC Staf Versluys en/of op het
evenementenplein gelegen aan het MEC Staf Versluys, kunnen parkeerplaatsen
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via groeps- of bulkverhuring ter beschikking worden gesteld.
Deze groeps- of bulkverhuring is onderworpen aan volgende voorwaarden :
• De bulkverhuring gebeurt per schijf van 50 parkeerplaatsen
• Het tarief voor deze bulkverhuring wordt vastgesteld op 125 EUR/dag
• De verhuring is enkel mogelijk voor een volledige dag. De verhuur van
parkeerplaatsen voor dagdelen is niet toegestaan. Evenmin kan het tarief
verminderd worden à rato van ongebruikte parkeerplaatsen binnen elke
schijf van 50 parkeerplaatsen.
• De groepsverhuring gebeurt voor maximum zeven opeenvolgende
kalenderdagen m.b.t. hetzelfde evenement of dezelfde activiteit
• De bulkverhuring van parkeerplaatsen kan enkel gebeuren in het kader van
bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele activiteiten e.d.,
die plaats vinden in het MEC Staf Versluys en/of op het evenementenplein
gelegen aan het MEC Staf Versluys.
• De groepsverhuring gebeurt enkel met het oog op het stationeren van
wagens. De groepsverhuring kan in geen geval worden aangewend voor
aanvragen die zich richten op het plaatsen van tenten, stellingen, e.a. die
buiten het eigenlijke gebruik van een parkeerplaats vallen.
• De bulkverhuring beperkt zich tot parking I MEC Staf Versluys, parking II
MEC Staf Versluys en parking III MEC Staf Versluys en kan zich onder geen
beding uitbreiden naar de andere parkings binnen de gemeente Bredene.
Deze groeps- of bulkverhuring vindt toepassing volgens onderstaande
modaliteiten :
• De organisator richt zijn schriftelijke aanvraag aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen
geeft aan elke individuele aanvraag zijn afzonderlijke goedkeuring.
• Indien het college van burgemeester en schepenen aan de individuele
aanvrager zijn goedkeuring verleent en krijgt deze hiertoe een
betalingsuitnodiging.
• Slechts op het ogenblik dat de volledige betaling door het gemeentebestuur
is ontvangen, worden de groepskaarten ter beschikking gesteld van de
organisator-aanvrager.
• Het gemeentebestuur stelt voor deze bulkverhuring groepskaarten (per 50
stuks) ter beschikking van de organisator-aanvrager van het evenement of
van de activiteit. Andere kaarten, dan deze die door het bestuur ter
beschikking zijn gesteld, worden onder geen beding aanvaard als geldig
parkeerbewijs.
• Op de groepskaart wordt vermeld voor welk evenement de groepskaart
ter beschikking wordt gesteld en voor welk datum of periode ze mag
gebruikt worden.
groepskaart (per 50 stuks)
Kleur: grijs
Afmeting: 10 cm X 10 cm
Indien de bestuurder van de wagen, die deelneemt aan de activiteit of het
evenement, de groepskaart niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig heeft geplaatst, wordt steeds geacht dat de belastingschuldige opteert
voor forfaitair tarief, zoals omschreven in artikel 3 van huidig reglement.
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Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart
aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing op:
• personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
overeenkomstig het M.B. van 07/05/1999, zoals tot op heden gewijzigd,
• bewoners die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig artikel
2.52 van het K.B. d.d. 09/01/07 tot wijziging van het K.B. d.d. 01/12/1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg,
• personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het
gemeentelijke reglement.
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor
personen met een handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingschuldige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief (tarief 1), dient de
belasting te worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de
uitnodiging tot betaling.
In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 8
Het parkeren van een motorvoertuig op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen,
gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk
verantwoordelijk is. Het parkeergeld geeft enkel recht op parkeren maar geeft
de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Het gemeentebestuur kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welk feit dat beschadiging of verlies
van het geparkeerde voertuig tot gevolg heeft.

Punt 31: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten
voor de aanslagjaren 2010-2012. (040/366-07)
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Wet d.d. 22/02/1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap, zoals tot op heden gewijzigd
Verkeersveiligheidswet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004
Wet d.d. 20/07/2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van
16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende opheffen van het
retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en opnieuw
vaststellen van het retributiereglement op de afgifte van gemeentelijke
parkeerkaarten voor de dienstjaren 2008-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
houdende het voorstel inzake actualisering bestaande retributie- en
belastingreglementen

Voorgesteld wordt om een tariefverhoging in te voeren voor de afgifte van
bewonerskaarten en van gemeentelijke parkeerkaarten, meerbepaald
− bewonerskaart A ‘eigen straat’: 7,50 EUR i.p.v. 5,00 EUR
− bewonerskaart B ‘volledige zone’ 25,00 EUR i.p.v. 20,00 EUR
− parkeerkaart voor zorgverstrekkers: 25,00 EUR i.p.v. 20,00 EUR
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Stemmen

Met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy Versluys)
en 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het retributiereglement d.d. 17/12/2007 op afgifte van bewonerskaarten en
gemeentelijke parkeerkaarten voor de dienstjaren 2008-2012 wordt opgeheven
vanaf het aanslagjaar 2010.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2010-2012 een retributie geheven op de
uitreiking van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten voor
zorgverstrekkers waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten te
benutten, bedoeld in de artikels 27.1.4, 27.3.4. en 27ter van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.
Artikel 4
De retributie wordt vastgesteld op:
• Tarief 1: bewonerskaart A – 7,50 EUR
Kleur : lichtblauw
Afmeting: 10 cm x 10 cm
Met deze bewonerskaart kan het voertuig kosteloos en zonder
tijdsbeperking worden geparkeerd in de blauwe zone of zone betalend
parkeren zoals aangeduid op de bewonerskaart, waarbij er beperking geldt
:
- tot de straat waar de houder ervan is gedomicilieerd,
- of tot hetzij een blauwe zone, hetzij in een zone betalend parkeren in
de onmiddellijke omgeving van de woonplaats van de houder ingeval in
de straat waar deze houder is gedomicilieerd geen bewonersparkeren is
toegelaten
•

Tarief 2 : bewonerskaart B – 25,00 EUR
Kleur: geel
Afmeting: 10 cm x 10 cm
Met deze bewonerskaart kan het voertuig kosteloos en zonder
tijdsbeperking worden geparkeerd in alle zones waar bewonersparkeren is
toegelaten

•

Tarief 3 : gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers – 25,00 EUR
Kleur: roze
Afmeting: 10 cm X 10 cm
Met deze gemeentelijke parkeerkaart kan het voertuig kosteloos en
overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het desbetreffend reglement
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worden geparkeerd in alle zones waar betalend parkeren of parkeren in
een blauwe zone van toepassing is.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart
aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover de
speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4 van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, op de
binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte
van het voertuig is aangebracht.
Artikel 7
De retributie wordt betaald wanneer de kaart uitgereikt wordt.
Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk
ingevorderd worden overeenkomstig artikel 94 van het Gemeentedecreet.

Punt 32: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2010-2012 (040/367-13)

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het decreet inzake de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen
Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 23/02/1995, met uitwerking
vanaf 15/03/1995, betreffende de exploitatie van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende het opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de tweede verblijven
voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
houdende het voorstel inzake actualisering bestaande retributie- en
belastingreglementen

Voorgesteld wordt om een tariefverhoging in te voeren voor de belasting
op tweede verblijven, meerbepaald
− gewone tweede verblijven : 600,00 EUR i.p.v. 565,00 EUR
− weekendverblijfparken : 350,00 EUR i.p.v. 328,00 EUR

Stemmen

Met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy Versluys)
en 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op de tweede verblijven voor de
aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2010.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2010-2012 een belasting geheven op de tweede
verblijven.
Artikel 3
Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die voor de eigenaar, de
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huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk
ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt.
Als tweede verblijven worden niet beschouwd :
- lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een
beroepsactiviteit,
garages,
tenten,
verplaatsbare
caravans
en
woonaanhangwagens;
- de woongelegenheden die door de belastingplichtigen verworven worden het
jaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin de belasting voor het eerst
verschuldigd is en wanneer uit stavingstukken blijkt dat de belastingplichtige in
geen geval de woongelegenheid als tweede verblijf heeft aangewend.
Artikel 4
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari
van het aanslagjaar, ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente.
Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
- 600,00 EUR voor een tweede verblijf in een verblijfgelegenheid zoals een huis,
villa, bungalow, appartement, studio evenals voor de tweede verblijven op de
weekendverbijfparken die in vaste- of prefab materialen opgetrokken zijn en
daardoor als vaste constructies dienen te worden beschouwd.
- 350,00 EUR voor de kampeerhuisjes en de residentiële caravans in
weekendverblijfparken.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 7
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op het in huur stellen van kamers, is
alleen onderhavige verordening van toepassing.

Punt 33: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2010 (040/371-01)

Aanwezig

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

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992
financiële toestand van de gemeente

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende vaststellen van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2009

Feiten, context •
en argumentatie •

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden jaarlijks vastgesteld.
In het nieuw reglement werden geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het
vorige reglement.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 7 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys,
Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth
Metsu)

Besluit

Enig artikel
Er worden voor het aanslagjaar 2010, 1.775 gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.

Punt 34: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende
belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 (040/372-01)
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992
financiële toestand van de gemeente

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende vaststellen van de
aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2009

Feiten, context •
en argumentatie
•

De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt jaarlijks
vastgesteld.
In het nieuw reglement werden geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het
vorige reglement.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 7 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys,
Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth
Metsu)

Besluit

Enig artikel
Er wordt voor het aanslagjaar 2010 een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit
aanslagjaar.
Deze belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het
wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.
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Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingschuldige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar,
dus in 2009.

Punt 35: secretariaat - Intercommunales. Kapitaalsverhoging IMEWO. Goedkeuring

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, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
Decreet houdende intergemeentelijke samenwerking d.d. 06/07/2001

Verwijzingsdocumenten

•

brief van IMEWO d.d. 06/11/2009 betreffende de kapitaalsverhoging door
middel van uitgifte van aandelen
brief van FINIWO d.d. 06/11/2009 betreffende de kapitaalsverhoging bij
IMEWO
nota van IMEWO met referentie DOC/FINIWO/GR/2009/101/JL
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006 betreffende de intekening
op aandelen van IMEWO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/12/2009
houdende voorstel tot intekening op kapitaalsverhoging IMEWO

•
•
•
•

Feiten, context 1. Situering
en argumentatie IMEWO, is net als de andere gemengde distributienetbeheerders, voor de
financiering van haar strategisch investeringsprogramma op zoek naar verse
middelen. Diverse pistes zijn hiervoor onderzocht en de Raad van Bestuur van
IMEWO stelt aan de deelnemende gemeenten voor om de statuten te wijzigen
op hun Buitengewone Algemene Vergadering van 14/12/2009, waarbij een
nieuw soort aandelen E wordt gecreëerd.
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Het financieringsvoorstel is gebaseerd op de veronderstelling dat de deelnemers
hun goedkeuring verlenen aan de statutenwijziging van IMEWO en derhalve
impliciet de strategische keuze van de distributienetbeheerder onderschrijven
en dit engagement verder willen concretiseren met een effectieve intekening op
de kapitaalsverhoging. FINIWO heeft bij eerdere kapitaalsoperaties van
IMEWO financieringsvoorstellen en mogelijkheden aan de deelnemers
aangeboden, die er mee hebben voor gezorgd dat belangrijke bijkomende
investeringen effectief konden gerealiseerd worden.
In uitvoering van de voorliggende statutenwijziging wordt aan de gemeenten
gevraagd in te tekenen op de kapitaalsverhoging. Voor alle gemeenten van
IMEWO wordt een voorstel gelanceerd om 39.845.945 EUR op te halen. Het
aanbod wordt over de gemeenten verdeeld in functie van het aantal aandelen A
dat ze op heden hebben onderschreven.
De nieuw soort aandelen geven geen aanleiding tot stemrecht, zodat de
bestaande verhoudingen tussen de gemeenten en Electrabel en tussen de
gemeenten onderling niet wordt gewijzigd. Aan de aandelen E wordt de
mogelijkheid toegekend om in een latere fase, wanneer een kapitaalsoperatie
van de aandelen A wordt doorgevoerd, de aandelen E aan nominale waarde te
converteren. Het strategisch belang van deze kapitaalsverhoging situeert zich in
een eerste instantie om de onderneming voldoende zuurstof te geven om haar
strategisch investeringsplan, deels door de overheid opgelegd, te realiseren. Als
afgeleide kan het van financieel strategisch belang zijn om deze investering te
realiseren met het oog op latere kapitaalsoperaties aandelen A. Met de stand
van de regelgeving kan een converteren naar A aandelen tot de mogelijkheden
behoren ten laatste in 2018. Het dividend dat toegewezen wordt aan de
aandelen E wijkt af van het dividend dat toegekend wordt aan de reguliere
aandelen A. In lijn met de richtlijnen van de CREG over de vergoedingen die
aan het kapitaal mogen worden toegekend, om door te rekenen in het
distributietarief, kan een vergoeding in het vooruitzicht worden gesteld van
OLO + 70 basispunten (voor 2009 betekent dit 4,63%). Het dividend op de
aandelen A wordt door deze operatie niet aangetast noch beïnvloed.
2. Financiering
Het theoretisch aandeel van ons bestuur in deze kapitaalsverhoging werd door
FINIWO vastgesteld op 394.653,78 EUR. Dit theoretisch aandeel werd bepaald
a rato van het huidig aandeel van ons bestuur in de aandelen “A” van IMEWO.
FINIWO stelt voor om deze kapitaalsverhoging te financieren door middel van
het uitzonderlijk dividend IMEWO 2009 ten bedrage van 264.000 EUR
(verkoop Distrigas), uitzonderlijk dividend IMEWO 2010 (saldodividend
Publigas) geraamd op 182.849 EUR, en de verkoop van Telenet-aandelen
waarvan de opbrengst wordt geraamd op 86.122 EUR. Het uitzonderlijk
dividend 2009 werd evenwel reeds verwerkt in het budget 2009. Dit impliceert
dat bij FINIWO, voor rekening van ons bestuur, slechts ± 269.000 EUR
beschikbaar is voor de financiering van deze kapitaalsverhoging.
In het kader van het uitgangspunt dat FINIWO op de geldmarkt geld kan
ophalen dat nog een rendement kan opleveren als het aangewend wordt voor
een investering in de aandelen IMEWO E, wordt voorgesteld om een gedeelte
van de investering te financieren via een schuldpositie door FINIWO
(commercial paperprogramma). Hiervoor dienen de lokale besturen zich enkel
borg te stellen voor de schuldpositie. Bij inbreng van eigen middelen ten belope
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van 60% en 40% financiering via een schuld via het thesaurieprogramma (60%
eigen middelen stemt overeen met het bedrag van het uitzonderlijk dividend
2010 en de opbrengst van de verkoop van de Telenet-aandelen) mag het te
verwachten onmiddellijk rendement geraamd worden op 3% om op te lopen
tot 3,8% in een periode van 20 jaar. Na een periode van 20 jaar wordt het
rendement geraamd op 8%.
Het behoort tot de autonomie van de gemeente om al dan niet in te tekenen
op de kapitaalsverhoging en te beslissen over de financiering van deze
bijkomende investering. Ons bestuur kan in principe beslissen om geen
bijkomende aandelen te nemen in IMEWO. Dit is evenwel om twee redenen
niet aangewezen :
- van elk gemeentebestuur mag verwacht worden dat verantwoordelijkheid
wordt opgenomen in deze strategisch cruciale intercommunale en sector
- deelname in de kapitaalsverhoging is met een rendement van 4,63% een
interessante belegging. Dit rendement ligt merkelijk hoger dan de huidige
rentevoet.
- In 2018 dient de publieke sector 100% aandeelhouder te zijn van IMEWO.
Op vandaag is dit slechts 70%. De huidige kapitaalsverhoging is reeds een
voorafbetaling op de aandelen die ons bestuur in 2018 zal moeten verwerven
in deze intercommunale.
Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een
visum door de gemeenteontvanger.

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
394.653,78 EUR Te financieren door GD
uitzonderlijk dividend
IMEWO 2010
+
verkoop
Telenetaandelen
+ financiering FINIWO

De gemeenteraad beslist om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van
IMEWO aandelen E ten bedrage van 394.653,78 EUR en om goedkeuring te
hechten aan volgende financiering van deze inschrijving :
- 269.071,28 EUR eigen middelen : uitzonderlijk dividend IMEWO 2010 +
verkoop Telenetaandelen
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- 125.582,50 EUR via schuldpositie FINIWO waarbij het gemeentebestuur zich
borg stelt.
Artikel 2
De gemeenteraad verzoekt FINIWO :
- vòòr 30/12/2009 in naam en voor rekening van de gemeente 182.949,28 EUR
als prefinanciering van de kapitaalsverhoging IMEWO aandelen E over te
schrijven op rekening van IMEWO;
- de 5066 aandelen van Telenet Group die FINIWO voor de gemeente beheert
op de beurs te verkopen aan een Floor van 19 EUR en een bottom van 17
EUR met als voorwaarde de verkoop te realiseren aan minstens 17 EUR
voor 30/09/2010;
- vòòr 30/12/2009 in naam en voor rekening van de gemeente 86.122 EUR als
prefinanciering van de kapitaalsverhoging IMEWO aandelen E over te
schrijven op rekening IMEWO en hiervoor de nodige liquiditeiten op te halen
gebruik makend van haar multideviezenprogramma voor de uitgifte van
thesauriebewijzen
- vòòr 30/12/2009 in naam en voor rekening van de gemeente 125.582,50 EUR
als prefinanciering van de kapitaalsverhoging IMEWO aandelen E over te
schrijven op rekening van IMEWO en hiervoor de nodige liquiditeiten op te
halen gebruik makend van haar multideviezenprogramma voor de uitgifte van
thesauriebewijzen.
Artikel 3
Het gemeentebestuur stelt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg ten
aanzien van KBC Bank nv, Havenlaan 2 te 1080 Brussel, die met FINIWO een
overeenkomst heeft afgesloten als domiciliëringsagent en bemiddelaar voor een
multideviezenprogramma voor een bedrag van maximaal 211.704,50 EUR.
Artikel 4
De gemeenteraad verzoekt FINIWO de aandelen E en de aandelen Eg die de
gemeente bij deze kapitaalsverhoging verwerft te beheren en de financiële
gevolgen, kosten en baten, met het resultaat van FINIWO te verwerken, voor
zolang er financiële kosten verbonden zijn aan het beheer van de aandelen.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2009

Willy Vanhooren
voorzitter
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