VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/02/2010

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/01/2010

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 25/01/2010 worden goedgekeurd.

Punt 2: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nieuwstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen.

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 11/03/2002 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Nieuwstraat
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 27/11/2009, werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Jean-Pierre Pauwels-Annick Goderis, Nieuwstraat 73, 8450 Bredene, voor
het invoeren van parkeerverbod in de Nieuwstraat, meerbepaald langs één
zijde van de garage van het huis nr. 73.
Aanvragers melden dat frequent wordt geparkeerd ter hoogte van deze
toegang.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 11/03/2002 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Nieuwstraat.
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Artikel 2
In de Nieuwstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant
van de even huisnummers en door verkeersbord E7 aan de kant van de oneven
huisnummers.
Artikel 3
In de Nieuwstraat is het parkeren verboden:
- tussen de garage van het huis Nieuwstraat nr. 63 en de garage van het
hoekhuis Steenovenstraat nr. 28;
- langs de oostelijke zijde van de garage van het huis Nieuwstraat nr.
73 over een lengte van 1 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 3: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Louis Vander Schaeghestraat). Opheffen en
opnieuw vaststellen.

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

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. 27/12/1999 houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Louis Vander Schaeghestraat
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 27/11/2009, heeft kennis genomen van de vraag van Stefaan Hoste,
zaakvoerder van handelszaak De Spar, Fritz Vinckelaan 78, 8450 Bredene,
tot het creëren van een parkeerruimte voor de klanten van handelszaken
De Spar en Marikita en het voorzien van een laad- en loszone voor de
leveranciers in de Fritz Vinckelaan.
Voornoemd adviesorgaan heeft ongunstig advies uitgebracht over dit
voorstel, maar heeft evenwel gunstig geadviseerd het aanleggen van een
laad- en loszone in de Louis Vander Schaeghestraat langs de zijde van de
oneven huisnummers ter hoogte van de zijgevel van de woning Fritz
Vinckelaan 76 (parkeerverbod)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 27/12/1999 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Louis Vander Schaeghestraat.
Artikel 2
In de Louis Vander Schaeghestraat, in de as van de rijbaan, wordt een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht ter hoogte van de aansluiting met
de Breendonklaan, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Louis Vander Schaeghestraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Fritz
Vinckelaan.
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.
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Artikel 4
In de Louis Vander Schaeghestraat is het parkeren verboden langs de
zijde van de oneven huisnummers ter hoogte van de zijgevel van de
woning Fritz Vinckelaan 76.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden E1 + onderbord met de vermelding “Van maandag
tot zaterdag – van 07.00 uur tot 12 uur”

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Renbaanstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen.

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/03/2005 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Renbaanstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/10/2008
houdende vaststelling van een tijdelijke verordening op de politie van het
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•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•
•

wegverkeer betreffende de Renbaan- en de Batterijstraat
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Bij beslissing van het Agentschap R-O Vlaanderen d.d. 12/07/2007 werd het
Agentschap voor Natuur en Bos, Zandstraat 255, 8200 Brugge, een
stedenbouwkundige vergunning verleend voor het opbreken van de
geasfalteerde rijweg en riolering Renbaanstraat, gevolgd door een
natuurtechnische inrichting.
Door het college van burgemeester en schepenen werd op 06/10/2008 een
tijdelijke politieverordening op de politie van het wegverkeer betreffende de
Renbaan- en Batterijstraat vastgesteld. Betreffende de Renbaanstraat werd
beslist deze voor te behouden voor plaatselijk verkeer, althans het stuk, dat
nog rest. Deze straat werd namelijk opgebroken met uitzondering van een
klein gedeelte (verzekeren bereikbaarheid garages bewoners Batterijstraat).
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 27/11/2009, heeft gunstig advies uitgebracht over voornoemde
verkeersmaatregel
Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer nopens de
Renbaanstraat werd echter nog niet aangepast.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 14/03/2005 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Renbaanstraat.
Artikel 2
In de Renbaanstraat (resterend gedeelte) is de toegang voor iedere
bestuurder verboden in beide richtingen, uitgezonderd het plaatselijk
verkeer.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van het
verkeersbord C3 met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Batterijstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen.

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Batterijstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/10/2008
houdende vaststelling van een tijdelijke verordening op de politie van het
wegverkeer betreffende de Renbaan- en Batterijstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2009
houdende vaststelling van een tijdelijke verordening op de politie van het
wegverkeer betreffende de Batterijstraat
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Bij beslissing van het Agentschap R-O Vlaanderen d.d. 12/07/2007 werd het
Agentschap voor Natuur en Bos, Zandstraat 255, 8200 Brugge, een
stedenbouwkundige vergunning verleend voor het opbreken van de
geasfalteerde rijweg en riolering Renbaanstraat, gevolgd door een
natuurtechnische inrichting.
Door de opbraak van voornoemde gemeenteweg verloopt het verkeer in
de Batterijstraat thans in twee richtingen.
Het college van burgemeester en schepenen is bijgevolg, in zitting van
06/10/2008, overgegaan tot het vaststellen van volgende tijdelijke
politieverordening:
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•

•

•
•

Stemmen

a. Opheffing van volgende verkeersrestricties in de Batterijstraat
- Verplicht fietspad tussen beide aansluitingen van de Renbaanstraat, zijde
even huisnummers
- Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen ter hoogte
van de huizen nrs. 47 en 78
- Eénrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A,
tussen aansluiting met Renbaanstraat ter hoogte van de grensscheiding De
Haan en aansluiting met Renbaanstraat ter hoogte van het huis nr. 47 met
verboden rijrichting van De Haan naar Bredene-Duinen
- Verbod af te slaan naar links ter hoogte van het huis nr. 60, naar de
Renbaanstraat
b. het verdelen van de rijbaan van de Batterijstraat in twee rijstroken door
middel van overlangse onderbroken witte strepen, meerbepaald in de bocht
ter hoogte van de huizen nrs. 51, 64 en 66
In zitting van 11/05/2009 werd door het college van burgemeester en
schepenen andermaal een tijdelijke verordening op de politie van het
wegverkeer betreffende de Batterijstraat vastgesteld, dit naar aanleiding van
opmerkingen, geformuleerd door Patrik Wellekens en William Put,
inwoners van voornoemde straat, over de verkeersveiligheid.
Volgende restricties maken o.a. deel uit van voornoemde verordening:
a. Invoeren snelheidsbeperking van maximum 30 km/uur in de
Batterijstraat, meerbepaald in de bocht ter hoogte van het huis nr. 51,
in beide richtingen
b. Invoeren snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur in de
Batterijstraat, meerbepaald vanaf huis nr. 37 tot huis nr. 64, in beide
richtingen.
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 27/11/2009, heeft gunstig advies uitgebracht over voornoemde
verkeersmaatregelen.
Door de lokale politie werd eveneens opgemerkt dat het fietspad,
aangelegd langs de zijde van de even huisnummers (ter hoogte van de
woningen nrs. 66 en 68) en de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van
het huis nr. 70 niet werden gereglementeerd.

Met algemene stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 08/03/1999 houdende vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Batterijstraat.
Artikel 2
In de Batterijstraat wordt een verplicht fietspad ingericht langs de
zijde van de even huisnummers, meerbepaald ter hoogte van de
huizen nrs. 66 en 68.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door het verkeersbord
D7.
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Artikel 3
In de Batterijstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 70,
wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsers
ingericht.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd 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
De Batterijstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van
onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975, meerbepaald in de bocht ter hoogte van de huizen nrs.
51, 64 en 66.
Artikel 5
In de Batterijstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 30
km/uur, meerbepaald in de bocht ter hoogte van het huis nr. 51, in
beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het
verkeersbord C43 – ‘30’.
Artikel 6
In de Batterijstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 50
km/uur, meerbepaald vanaf huis nr. 37 tot huis nr. 64, in beide
richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het
verkeersbord C43 – ‘50’.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Spuikomlaan). Opheffen en opnieuw vaststellen.

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/07/2006 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Spuikomlaan
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)
e-mailbericht d.d. 01/02/2010 van ingenieur Luc Deplancke houdende
verslag d.d. 13/01/2010 over de toestand van het wegdek Spuikomlaan

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 27/11/2009, heeft
kennis genomen van de opmerking van Alain Billiouw en andere inwoners
uit de Spuikomlaan over overlast, meerbepaald geluidshinder, veroorzaakt
door het zwaar vervoer (lijnbussen, vrachtwagens) in deze straat.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het
invoeren, naar analogie met een gedeelte Buurtspoorwegstraat, van een
beperking van de maximum toegelaten snelheid voor voertuigen met een
M.T.M. van meer dan 7,5 ton tot 30 km/uur, op voorwaarde dat de staat
van het wegdek deze verkeersmaatregel rechtvaardigt.
Door ingenieur Luc Deplancke werd een onderzoek ingesteld naar de
toestand van de ondergrond en het wegdek van de Spuikomlaan. Blijkt, in
afwachting dat er een definitieve oplossing is (verstevigen en overlagen door
een erkend aannemer van de doorsteken met KWS verharding), dat het
invoeren van voornoemde verkeersrestrictie volledig gerechtvaardigd is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 31/07/2006 houdende het opnieuw
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vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Spuikomlaan).
Artikel 2
De Spuikomlaan wordt verdeeld in twee rijstroken:
- door middel van een overlangse doorlopende streep, in de bocht vanaf 5
meter voorbij de inrit van de gemeentelijke bouwwerf in de richting van de
Sportstraat over een lengte van 18 meter, onderbroken ter hoogte van de
garage van het huis nr. 13
- door middel van overlangse onderbroken witte strepen vanaf de doorlopende
witte streep ter hoogte van huis nr. 15, in de richting van de Sportstraat over
een lengte van 25 meter.
Artikel 3
In de Spuikomlaan, vanaf de ingang van het gemeentelijk sportcentrum naar de
noordzijde van de aansluiting met de Toekomststraat, wordt een
oversteekplaats voor voetgangers ingericht.
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 1 december 1975.
Artikel 4
In de Spuikomlaan wordt de maximum toegelaten snelheid voor
voertuigen met een M.T.M. van meer dan 7,5 ton beperkt tot 30
km/uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
C43 – ‘30’, voorzien van een onderbord ‘+7,5t’
Artikel 5
In de Spuikomlaan worden op de gelijkgrondse bermen aan de zijde van de
oneven huisnummers, vanaf de Sportstraat tot aan het gemeentelijk zwembad,
parkeerplaatsen ingericht, haaks ten opzichte van de as van de rijbaan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 6
In de Spuikomlaan worden op de gelijkgrondse bermen aan de zijde van de
oneven huisnummers, vanaf het gemeentelijk sportcentrum tot aan het huis nr.
15, parkeerplaatsen ingericht, schuin ten opzichte van de as van de rijbaan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 7
In de Spuikomlaan wordt een buiten de rijbaan gelegen parking ingericht tussen
de Polderstraat en de Spuikom.
De laatste drie parkeerplaatsen worden voorbehouden aan vrachtauto’s en de
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overige parkeerplaatsen op de parking worden voorbehouden voor
personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9b, E9c en
door middel van witte markeringen, die de plaats afbakenen, waar de voertuigen
moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 8
In de Spuikomlaan, op de parkeerstrook langs de zijde van de oneven
huisnummers ten zuiden van de hoofdtoegang van het gemeentelijk
sportcentrum over een lengte van 16 meter, is het parkeren voorbehouden aan
schoolbussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “Schoolbus” + kader geschilderd op wegdek.
Artikel 9
In de Spuikomlaan is het parkeren verboden op de rijbaan aan de zijde van de
even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 10
In de Spuikomlaan is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- aan de zijde van de even huisnummers, op de gelijkgrondse berm vóór de
garage van de vroegere gemeentelijke werkhuizen over 9 meter lengte
- aan de zijde van de even huisnummers, op de gelijkgrondse berm vóór de inrit
van de vroegere gemeentelijke werkhuizen over 9 meter lengte
- aan de zijde van de oneven huisnummers, tegenover de inrit van de koer van
de vroegere gemeentelijke werkhuizen over 7 meter lengte
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 7: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op het Centrumplein op 29/01/2010.

Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

tijdelijke politieverordening d.d. 26/01/2010 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op het Centrumplein naar
aanleiding van een sponsorloop ten voordele van de slachtoffers van de
aardbeving in Haïti, organisatie gemeenschapsonderwijs Bredene

Feiten, context Naar aanleiding van de sponsorloop ten voordele van de slachtoffers van de
en argumentatie aardbeving in Haïti op vrijdag 29/01/2010 was het noodzakelijk om bij
hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer op het Centrumplein door de burgemeester te
laten vaststellen.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening d.d.
26/01/2010 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op het Centrumplein naar aanleiding van de sponsorloop ten voordele
van de slachtoffers van de aardbeving in Haïti, op 29/01/2010, organisatie
gemeenschapsonderwijs Bredene.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging.
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Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•

•
•

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/11/1999 houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meerbepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meerbepaald 519.797,79 EUR, btw inclusief
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg) tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/07/2009
houdende tijdelijke politieverordening op de politie van het wegverkeer
betreffende de Kapelstraat
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

De verkeersregeling Kapelstraat ressorteert momenteel nog onder de
aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het wegverkeer
betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Kapelstraat,
gemeenteweg, is nog niet gebeurd.
Door de firma bvba M. Vandewalle, Vrijbosstraat 6, 8610 Kortemark,
leverancier van het warenhuis Proxy Delhaize, Kapelstraat 55, 8450
Bredene, werd vorig jaar opgemerkt dat de laad- en loszone, ingericht op
de parking Kapelstraat, gelegen tegenover de Gentstraat, werd
gesupprimeerd door de aanleg van een verbrede voetpadzone (gedeelte
tussen mini-golf ter hoogte van de Brusselstraat en Gentstraat – fase 3).
Deze firma ondervond bijgevolg moeilijkheden om de handelswaar te
lossen. Immers, wanneer langs de Kapelstraat frequent vrachtauto’s
stilstaan om er te laden en te lossen, heeft dit ernstige filevorming tot
gevolg en vooral tijdens het zomerseizoen.
Het college van burgemeester en schepenen is, in zitting van 06/07/2009,
overgegaan tot het vaststellen van een tijdelijke politieverordening
houdende inrichting op de parking Kapelstraat, gelegen tegenover de
Gentstraat, meerbepaald langs de oostzijde, palend aan de mini-golf, van een
laad- en loszone voor vrachtauto’s (parkeerverbod – verkeersbord E1 +
onderbord met vermelding “Van 07.00 uur tot 19.00 uur”)
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 27/11/2009, heeft gunstig advies uitgebracht over de opname van
voornoemde verkeersmaatregel in een aanvullend politiereglement.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen wordt als volgt aangevuld :
Hoofdstuk V – Stilstaan en parkeren – Verkeersborden
Artikel 11A
Parkeerverbod
Op de volgende wegen is het parkeren verboden
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E1
Kapelstraat
Op de parking Gentstraat, meerbepaald langs de oostzijde, palend
aan de mini-golf en dit over een lengte van 15 meter
(bijkomende signalisatie: onderbord met vermelding “Van 07.00 uur
tot 19.00 uur”)

Punt 9: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Hasseltstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen.
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Aanwezig

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

Françoise Praet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Hasseltstraat
verslag van de vergadering d.d. 27/11/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 27/11/2009, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van Diane
Dekelver, Golfstraat 7/0304, 8450 Bredene, voor het invoeren van
parkeerverbod in de Hasseltstraat, meerbepaald telkens 1 meter langs
weerszijden van de beide garages van het hoekpand Golfstraat 7, die zich
bevinden in de Hasseltstraat.
Gebruikers van de desbetreffende toegangen ondervinden moeilijkheden bij
het in- en uitrijden van deze, doordat heel dikwijls voertuigen worden
gestationeerd tot tegen de rand van deze garages.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/02/2008 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Hasseltstraat.
Artikel 2
In de Hasseltstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 3
In de Hasseltstraat is het stilstaan en parkeren verboden op het einde van de
straat ter hoogte van de hoogspanningscabine.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E3.
Artikel 4
De Hasseltstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”.
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 Hasseltstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 5
In de Hasseltstraat is het parkeren verboden:
- 1 meter ten zuiden van de eerste garage van het hoekpand
Golfstraat 7, die zich bevindt in eerstgenoemde straat;
- 1 meter ten noorden van de tweede garage van het hoekpand
Golfstraat 7, die zich bevindt in eerstgenoemde straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband.

Punt 10: technische dienst - Straatmeubilair. Plaatsen van zonne-energievoeding op
bestaande parkeerautomaten (2e fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en
de wijze van gunnen.
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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 de gemeenteraad d.d. 27/04/2009 houdende vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming (9.960 EUR – incl. btw), alsook de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van werken (1e fase) voor het
ombouwen van 12 bestaande parkeerautomaten type Cale MP 102 naar
zonne-energievoeding
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2009
houdende toewijzing van de opdracht van werken (1e fase) voor het
omschakelen van 12 bestaande parkeerautomaten type Cale MP 102 naar
zonne-energievoeding aan nv Krautli, Industrialaan 15, 1702 Dilbeek voor
de prijs van 9.946,20 EUR (incl. btw)
foto’s

•

•

Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
14.980 EUR 424/744-51/10/10
9 parkeerautomaten
omschakelen
op
15.000 EUR
zonne-energie
+
afkoppelen elektriciteit
18 parkeerautomaten
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Tussenkomsten

•

•

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen waarom slechts 18 van de
22 parkeerautomaten worden afgekoppeld van het elektriciteitsnet, dit in
weerwil van het feit dat straks alle automaten zullen zijn uitgerust met
zonnepanelen.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat 4 parkeerautomaten om
praktische en/of technische redenen niet kunnen worden afgekoppeld van
het electriciteitsnet.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming (14.980 EUR –
incl. btw) van de opdracht van werken (2e fase) voor het ombouwen van 9
bestaande parkeerautomaten type Cale MP 102 naar zonne-energievoeding,
alsook het afkoppelen van 18 elektriciteitsaansluitingen.
• plaatsen van een geïntegreerd zonnepaneel
• plaatsen van een batterij
• plaatsen van een laadregulator
• afkoppelen elektriciteitsaansluitingen (18 stuks)
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Gemeentelijk dienstencentrum.
Locatie
Punt 11: technische dienst - Gebouwen.
buitenschoolse kinderopvang. Installatie verwarming op gas bij dringende spoed. Besluit van
het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/01/2010 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden en wijze van gunnen + toewijzing opdracht van levering. Kennisneming.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende het afbakenen
van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door 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. 20/06/2005
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor de opmaak van een
ontwerp, opvolging van de werken en veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering, voor het inrichten van een gemeenschapscentrum in het
gebouw, gelegen Prinses Elisabethlaan 47, 8450 Bredene aan het Atelier
voor Architectuur Maes-Debusschere, Hennepstraat 15, 8400 Oostende
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2005 houdende:
- goedkeuring van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de
kostprijsraming van de werken tot herinrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang (loten 1 tot
en met 8) in het voormalig Electrabel-gebouw, gelegen Prinses Elisabethlaan
47
- vaststelling van de wijze van gunnen van de diverse loten van dit project,
meerbepaald bij openbare aanbesteding voor de loten 1 tot en met 6 en bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure voor de loten 7 en 8
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/01/2006 houdende:
- opheffing van zijn voornoemde beslissing d.d. 19/12/2005
- goedkeuring van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de
kostprijsraming (588.484,72 EUR (incl btw) van diverse opdrachten van
werken en leveringen, in het kader van de inrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang in het
gemeentelijk dienstencentrum Prinses Elisabethlaan
- vaststelling van de wijze van gunnen van de diverse opdrachten van werken
en leveringen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2006
houdende:
- gunning van de opdracht van werken tot realisatie van lot 6 (ventilatie en
verwarming) bij de inrichting van een gemeenschapscentrum en locatie
buitenschoolse kinderopvang aan de firma SDB nv, Steenbakkerijstraat 23,
8450 Bredene, voor de som van 212.637,26 EUR (incl. btw)
- richten van een aanvraag aan GeDIS, Industriepark De Bruwaan 12, 9700
Oudenaarde, voor het bekomen van een subsidie voor de installatie van een
warmtepomp, deel uit makend van lot 6 (ventilatie en verwarming)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/04/2007
houdende:
- goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d.
08/02/2007 van lot 6 – ventilatie en verwarming bij de inrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang, uitgevoerd
door SDB nv, Steenbakkerijstraat 23, 8450 Bredene
- vrijgave van de helft van de borgsom, meerbepaald 4.395 EUR (8.790 EUR

•

•

•

•
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

: 2), gesteld door de aannemer SDB nv bij de KBC-bank, Kouterdreef 3,
9000 Gent
aangetekend schrijven d.d. 10/01/2008, gericht aan SDB nv, betreffende
problemen met de verwarmingsinstallatie-airco in de buitenschoolse
kinderopvang
aangetekend schrijven d.d. 02/06/2008, gericht aan SDB nv houdende in
gebreke stellen van voornoemde firma met betrekking tot de werking van
de verwarmingsinstallatie-airco in de buitenschoolse kinderopvang
diverse maandverslagen “Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op
het werk”, opgemaakt door Philippe Peeters, preventieadviseur
proces-verbaal van ingebrekestelling d.d. 30/03/2009 van nv SDB,
Steenbakkerijstraat 23, 8450 Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/03/2009
betreffende de ingebrekestelling van nv SDB en het Atelier voor
Architectuur Maes-Debusschere
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen d.d.
04/01/2010 van het schuldig verzuim van nv SDB (niet naleving van de geldig
gegeven bevelen van de aanbestedende overheid)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/01/2010
betreffende het treffen van een maatregel van ambtswege jegens nv SDB en
toewijzing, bij hoogdringendheid, van de opdracht van werken tot het
herstellen van de verwarmingsinstallatie in het gemeentelijk
dienstencentrum (locatie buitenschoolse kinderopvang) aan nv Sanecal
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/01/2010
betreffende de installatie van verwarming op gas bij dringende spoed in de
buitenschoolse kinderopvang (vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
+ toewijzing opdracht van levering)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/01/2010
betreffende het instellen van een gerechtelijke procedure jegens het Atelier
voor Architectuur Maes-Debusschere en nv SDB + aanstelling raadsman

SDB nv, Steenbakkerijstraat 23, 8450 Bredene, werd door het college van
burgemeester en schepenen, in zitting van 07/03/2006, toegewezen de
opdracht van werken tot realisatie van lot 6 (ventilatie en verwarming) van
de inrichting van een gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse
kinderopvang, voor de som van 212.637,26 EUR, btw inclusief
In zitting van 10/04/2007 heeft het college van burgemeester en schepenen
vervolgens zijn goedkeuring gehecht aan het proces-verbaal d.d. 08/02/2007
van voorlopige overname van voornoemde opdracht van werken en de helft
van de waarborgsom (4.395 EUR) vrijgegeven.
Geruime tijd al zijn er ernstige problemen met het functioneren van de
installatie airco, ventilatie en verwarming in de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang. Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen, in
zitting van 30/03/2009, SDB nv, aannemer, in gebreke heeft gesteld omwille
van de gebrekkige uitvoering van lot 6 van de inrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang, alsook het
Atelier voor Architectuur Maes-Debuschere, ontwerper, voor het niet
naleven van de voorwaarden van de opdracht van diensten in kwestie
(verzuim technisch en administratief opvolgen van het ontwerp tot en met
de definitieve oplevering).
Inmiddels werd nv SDB door het college van burgemeester en schepenen
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andermaal in gebreke gesteld wegens het niet naleven van de geldig gegeven
bevelen van de aanbestedende overheid (schuldig verzuim). Voornoemde
firma heeft meerbepaald geweigerd een interventie uit te voeren voor het
herstellen van de verwarmingsinstallatie, die begin januari 2010 gedeeltelijk
was uitgevallen. Bijgevolg is het college van burgemeester en schepenen, in
zitting van 04/01/2010, overgegaan tot het treffen van een maatregel van
ambtswege (overeenkomstig artikel 20 van het Koninklijk Besluit van
26/09/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken) jegens
voornoemde firma, namelijk het sluiten, bij hoogdringendheid (extreem lage
temperaturen), van een overeenkomst met nv Sanecal, Archimedesstraat
60, 8400 Oostende, voor het herstellen van de verwarmingsinstallatie in
kwestie en dit voor rekening en op risico van de in gebreke gebleven
aannemer (geraamde kostprijs 3.700 EUR, btw inclusief) Vanaf voornoemd
besluit mag nv SDB niet langer tussen komen in de uitvoering van de hem
oorspronkelijk toegewezen opdracht
Thans ondervindt het personeel van de buitenschoolse kinderopvang ook
een algemeen onbehagen door de slechte luchtkwaliteit (huidirritatie,
problemen sinussen etc…..)
De atmosferische omstandigheden zijn
dusdanig dat het personeel de taken niet langer naar behoren kan
uitoefenen.
Omdat de oorzaak van de talloze problemen met de installatie airco,
ventilatie en verwarming in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
onbekend is en een oplossing niet langer kon uitblijven, gelet dat het
personeel ernstige gezondheidsproblemen ondervindt, werd door de
technische dienst uitvoering voorgesteld één ruimte (lokaal leefgroep 1) van
de kinderopvang, bij wijze van proef, anders te verwarmen en dit
meerbepaald met gas.
Summiere omschrijving opdracht van levering en bijkomend plaatsing
- Digitale gasteller (dienstig voor de bevoorrading van het totale
voorgebouw)
1.500 EUR
- Gasleiding (dienstig voor de bevoorrading van het totale
voorgebouw)……………………………………………..3.500 EUR
- Condensatieketel + rookgasafvoer
2.600 EUR
- Hoofdleiding CV (in plafond)
2.500 EUR
- Radiatoren met toebehoren
3.000 EUR
- Kamerthermostaat
500 EUR
- Afwerking geheel
1.300 EUR
Totale raming, btw en werkuren inclusief
14.900 EUR
Het graven en dichten van de sleuf van de gasleiding vanaf het stooklokaal
technische dienst tot aan het voorgebouw (technisch lokaal) zou door
gemeentepersoneel worden uitgevoerd. Dient opgemerkt dat het bestaand
ventilatiesysteem voorlopig niet wordt aangepast. Gelet op de dringendheid
werd geen nauwkeurige studie van deze ingreep gemaakt. Vandaar de
benaderende kostprijs.
Overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007
betreffende het afbakenen van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld
door het Gemeentedecreet, kan het college van burgemeester en
schepenen, voor opdrachten van werken, leveringen en diensten, die
betrekking hebben op het investeringsbudget en het totaal bedrag van 5.500
EUR (exclusief btw) overschrijden, indien deze voortvloeien uit dringende
spoed als gevolg van niet te voorziene omstandigheden, zoals hier het geval,
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de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststellen. Deze beslissing dient
evenwel voor kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.
Overwegende dat het toewijzen van de desbetreffende opdracht
urgent was en de prijzen van nv Sanecal, Archimedesstraat 60,
8400 Oostende, concurrentieel zijn, werd de markt niet verkend.
Het college van burgemeester en schepenen is bijgevolg, bij
hoogdringendheid, overgegaan tot:
- het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van werken tot
installatie van verwarming op gas in één ruimte (lokaal leefgroep 1) van de
buitenschoolse kinderopvang
- het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
- het toewijzen aan nv Sanecal, Archimedesstraat 60, 8400 Oostende, van
de opdracht van werken tot installatie van verwarming op gas in één
ruimte (lokaal leefgroep 1) van de buitenschoolse kinderopvang, voor de
geraamde kostprijs van 14.900 EUR, btw inclusief
- het uitnodigen van de gemeenteraad akte te nemen van onderhavig
hoogdringend besluit
In het budget 2010 (buitengewone dienst) is voldoende krediet
voorzien.
De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de
hoogdringende beslissing van het college van burgemeester en schepenen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
BKO – verwarming +
14.900 EUR 84401/723-60 10/10
ventilatie
46.300 EUR

Tussenkomsten

•

•

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het college van burgemeester en
schepenen, wat betreft de vaststelling van de voorwaarden van deze
opdracht, slechts in de plaats kan treden van de gemeenteraad ingeval van
dringende spoed als gevolg van niet te voorziene omstandigheden.
Aangezien het college van burgemeester en schepenen reeds geruime tijd
op de hoogte was van de problemen met airco/verwarming, kan hier
bezwaarlijk de hoogdringendheid worden ingeroepen, zo meent het
raadslid, en moet bijgevolg geconcludeerd worden dat de dringende spoed
voortvloeit uit het getalm van het college. De Raad van State heeft in een
arrest geoordeeld dat hoogdringendheid niet kan worden ingeroepen bij het
talmen van het bestuur, wat volgens het raadslid impliceert dat hier sprake
is van machtsoverschrijding.
Voorzitter Willy Vanhooren die stelt dat het college van burgemeester en
schepenen hier geen enkele schuld treft. Noch de architect noch de firma
SDB konden een oorzaak aangeven voor de aanslepende problemen en
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bijgevolg hiervoor ook geen oplossing bieden. Het is pas als duidelijk is
gebleken dat geen oplossing kon worden gegeven door architect en
uitvoerder dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist
om bij hoogdringendheid een opdracht te gunnen en om in rechte te
treden tegen de architect en uitvoerder. De voorzitter geeft tevens een
summier overzicht van de diverse acties en stappen die door het college
werden ondernomen in dit dossier.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het niet gepast is dat de
voorzitter, waarvan een zekere neutraliteit mag worden verwacht, de
verdediging van het college opneemt.
Voorzitter Willy Vanhooren die repliceert dat in het gemeentedecreet
nergens wordt aangegeven dat de voorzitter geen gebruik mag maken van
zijn perogatieven als gemeenteraadslid/verkozene en bijgevolg niet zijn
mening mag geven over voorliggende dossiers.
Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat de gemeenteraad niet kan beslissen
over een dossier dat eigenlijk tot zijn bevoegdheid behoort. Raadslid Dany
Hollevoet die erop wijst dat het stuk, i.c. het proces-verbaal van
ingebrekestelling van de aannemer waaruit blijkt dat er problemen waren
met de installatie, reeds dateert van 30/02/2009 wat aangeeft dat er geen
sprake kan zijn van hoogdringendheid. Het college van burgemeester en
schepenen had, zo meent raadslid Hollevoet, moeten optreden van zodra
het gebrek aan de installatie werd vastgesteld.
Schepen Jacques Deroo die er de aandacht op vestigt dat geenszins werd
getalmd door het college aangezien de situatie in de buitenschoolse
kinderopvang wekelijks werd opgevolgd en dat diverse pogingen van het
college en de diensten om een oplossing te geven aan deze problematiek
vruchteloos zijn gebleken. Schepen Deroo wijst er ook nog op dat de
betrokken firma begin 2010 heeft geweigerd om een noodzakelijke
herstelling uit te voeren aan de installatie.
Schepen Eddy Gryson die opmerkt dat de werken die werden uitgevoerd
ingevolge de dringende beslissing van het college ook een vorm van proef
waren en dat een belangrijke vaststelling is dat de geboden oplossing ook
adequaat is.

De gemeenteraad neemt kennis van de hoogdringende beslissing van het college
van burgemeester en schepenen d.d. 18/01/2010 houdende:
- het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van werken tot
installatie van verwarming op gas in één ruimte (lokaal leefgroep 1) van de
buitenschoolse kinderopvang
- het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
- het toewijzen aan nv Sanecal, Archimedesstraat 60, 8400 Oostende, van
de opdracht van werken tot installatie van verwarming op gas in één
ruimte (lokaal leefgroep 1) van de buitenschoolse kinderopvang, voor de
geraamde kostprijs van 14.900 EUR, btw inclusief
- het uitnodigen van de gemeenteraad akte te nemen van onderhavig
hoogdringend besluit
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Punt 12: technische dienst - Overheidsopdrachten.
Opdracht voor het leveren van
ondergrondse afvalcontainers bestemd voor de strandposten.
Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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. 23/05/2005
houdende goedkeuring van het voorstel van de firma Molok Benelux,
Europark 1003, 3530 Houthalen om tijdens een proefperiode van 4
maanden (van 01/06 t.e.m. 30/09/2005) kosteloos gebruik te maken van 2
mini molokcontainers ( 1x 200 liter en 1 x 300 liter) voor het deponeren
van restafval op het strand
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende vaststelling van
de lasten en voorwaarden, kostprijsraming – 12.489,62 EUR/incl. btw en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van 13 mini-molok
containers bestemd voor de strandposten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 13 minimolokcontainers 300 liter type standaard, bestemd voor de strandposten
aan Molok West-Europe bvba, Europark 1003, 3530 Houthalen, voor de
prijs van 12.489,62 EUR (incl. btw)
foto

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven voor
de financiering van de opdracht van levering van strandafvalcontainers

•

•
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bestemd voor de strandposten.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30/03/2009
de opdracht van levering van 13 mini-molokcontainers 300 liter type
standaard toegewezen aan de firma Molok West Europe bvba, Europark
1003, 3530 Houthalen.
De afvalcontainer is een semi-ondergrondse afvalcontainer. Het is een
stijlvol afgewerkte container waarvan het volume twee derden keurig en
veilig weggestopt zit onder de grond (beperkte geurhinder en
plaatsbesparend). Er zijn al 13 van deze afvalcontainers in gebruik op
diverse strandposten. De reinigingsdienst heeft positieve ervaringen.
Voorstel aankoop van 21 semi-ondergrondse afvalcontainers (300 liter)
– aantal: 21 stuks met houten afwerking (conform bestaande)
– kostprijsraming: (± 1.150 EUR/stuk x 21 = 24.150 EUR – incl. btw)

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
24.150 EUR 352/744-51/10/10
25.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (24.150 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van 21 semi-ondergrondse
afvalcontainers (300 liter met houten afwerking) bestemd voor de strandposten.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 13: technische dienst - Bruikleen van perceel grond, gelegen Dorpsstraat 29A, eigendom
van de V.M.W., voor het plaatsen van een fietsenstalling en bushalte. Goedkeuring van de
voorwaarden van de overeenkomst V.M.W. cvba-Gemeente Bredene.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
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Gryson 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

•

artikels 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804 en
latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten

•

brief van de V.M.W. d.d. 03/11/2009 betreffende bruikleen door de
Gemeente Bredene van een perceel grond, gelegen Dorpsstraat 29A,
eigendom van de V.M.W.
ontwerp overeenkomst V.M.W. cvba-Gemeente Bredene betreffende
bruikleen door laatstgenoemde contractant van een perceel grond, gelegen
Dorpsstraat 29A, eigendom van eerstgenoemde contractant
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8/02/2010
houdende principiële goedkeuring aan het ontwerp van overeenkomst met
de V.M.W. voor bruikleen van een perceel grond, gelegen Dorpsstraat
26A, eigendom van de V.M.W., voor het plaatsen van een fietsenstalling en
bushalte.

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Naast de watertoren, gelegen Dorpsstraat 29A en palend aan de Fritz
Vinckelaan, bevindt zich een bushokje. Ons bestuur heeft de V.M.W.,
eigenaar van de grond waarop het schuilhuisje staat, gevraagd de zone er
rond te mogen inrichten (verharden van deze zone en plaatsen van een
fietsenstalling bestaande uit inox beugels).
Bij brief d.d. 03/11/2009 heeft voornoemde nutsmaatschappij zich akkoord
verklaard met dit voornemen, op voorwaarde dat de kosten van deze
ingreep en van het vernieuwen van de omheining ten laste worden
genomen van ons bestuur.
De voorwaarden van bruikleen door de Gemeente Bredene van de
desbetreffende grond, eigendom van de V.M.W. cvba, werden opgenomen
in een contract

Voornaamste elementen van de overeenkomst :
• de overeenkomst wordt afgesloten met ingang van 01/02/2010 voor de
duur van 27 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor perioden van 3 jaar
• het perceel wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gemeente
• het perceel mag enkel gebruikt worden als fietsenstalling en bushalte
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een plaatsbeschrijving (vóór aanvang van de overeenkomst) en een
opmetingsplan (na uitvoering van de herinrichtingswerken) worden
opgemaakt
de Gemeente staat in voor het onderhoud van het perceel
de kosten voor plaatsen van een omheining en de nodige
infrastructuurwerken zijn ten laste van de Gemeente.

•

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de
voorwaarden van de desbetreffende bruikleenovereenkomst V.M.W. cvbaGemeente Bredene

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de kadastrale legger waarnaar
wordt verwezen, niet aanwezig is in het dossier en die tevens
verduidelijking vraagt over artikel 8 van de overeenkomst meer in het
bijzonder wat betreft de verplichting tot het afsluiten van het perceel.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze bepaling slaat op het
verplaatsen van de bestaande afsluiting.
Raadslid Dany Hollevoet die ook nog wijst op volgende hiaten in het
ontwerp van overeenkomst :
- diepte van het perceel staat niet gestipuleerd
- wijze van opzeg van de overeenkomst is niet geregeld
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de diepte van het perceel
vermoedelijk op het plan staat genoteerd. Raadslid Dany Hollevoet die
hierop repliceert door te stellen dat dit plan dan ook bij de overeenkomst
dient gevoegd.

•
•

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst V.M.W. cvba-Gemeente Bredene inzake bruikleen door
laatstgenoemde contractant van een perceel grond, gelegen Dorpsstraat 29A,
eigendom van eerstgenoemde contractant.
Het ontwerp overeenkomst V.M.W. cvba-Gemeente Bredene maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: secretariaat - Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van
gewestgronden - strandpost 1 Turkeyen - voor het oprichten van constructies ten behoeve
van watersport. Goedkeuring van de voorwaarden
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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. 08/03/1999 betreffende het vergroten
in opdracht en voor rekening van de cvba Twins Club van de
strandinfrastructuur ter hoogte van post 1 en houdende het goedkeuren
van de voorwaarden van een opstalovereenkomst met de cvba Twins Club
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 houdende goedkeuring van
de lasten en voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein
(seizoensexploitatie) waarbij aan de vzw Twins Watersport Bredene een
verlenging van de concessie lot VIII standplaats 1 tot 2017 werd toegestaan
inzonderheid artikel 47
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/06/2004
houdende wijziging van de concessie aan de vzw Twins Club
akte verleden door notaris Proot d.d. 09/08/2000 waarbij aan de cvba Twins
Club een recht van opstal werd toegekend voor een periode van maximum
27 jaar op het onroerend goed “Strandpost 1 en alle aanhorigheden
statutenwijziging cvba Twins Club d.d. 24/10/2001 houdende wijziging van
de naam tot cvba Twins Invest & Consult
statuten cvba Twins Invest & Consult
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2008
houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan de cvba
Twins Invest & Consult voor het bouwen en verbouwen van de
strandinfrastructuur ter hoogte van post 1 en bijhorende plannen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende toekenning van
een investeringssubsidie aan de cvba Twins Invest & Consult voor het
bouwen en verbouwen van strandinfrastructuur ter hoogte van post 1
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2010
houdende principiële goedkeuring van de concessieovereenkomsten voor
het bezetten van gewestgronden voor het oprichten van constructies ten
behoeve van watersporten aan strandpost 1 – Turkeyen
ontwerp van concessieovereenkomsten

Feiten, context •
en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 07/11/2008
een stedenbouwkundige vergunning verleend aan de cvba Twins Invest &

•

•
•
•
•
•

•
•
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•

Financiële
gevolgen

Consult voor het bouwen en verbouwen van de strandinfrastructuur ter
hoogte van post 1. Voor het realiseren van dit project geniet de Twins
subsidie van Westtoer en ons bestuur ten bedrage van resp. 75.000 EUR en
125.000 EUR. De totale investering bedraagt evenwel 600.000 EUR. Gelet
op de eigen inbreng van nagenoeg 400.000 EUR vraagt de cvba Twins Invest
& Consult een verlenging van de lopende concessies voor 27 jaar. De
huidige concessies voor resp. exploitatie surfzone en verkoop consumptieijs, niet-geestrijke dranken en confiserie loopt tot eind 2017. Op basis van
de nieuwe concessieovereenkomst die kan worden afgesloten met de
Vlaamse overheid, kunnen deze concessies verlengd worden tot 2035.
Voor het gebruik van de gebouwen door de Twinsclub werd destijds (akte
08/08/2000) een recht van opstal gevestigd tot het jaar 2026. Dit recht van
opstal
was
gebaseerd
op
een
jaarlijks
te
vernieuwen
concessieovereenkomst tussen ons bestuur en het Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust. Dit recht van opstal biedt dus geen enkele
rechtszekerheid aan de Twinsclub. Bijgevolg werd dit Agentschap gevraagd
om voor de zones waar zich de gebouwen situeren van de Twins een
langdurige concessieovereenkomst af te sluiten met ons bestuur. Het
ontwerp van concessieovereenkomst kent een concessie toe van 27 jaar
met ingang van 01/01/2009 (eindigend op 31/12/2035). In het ontwerp van
concessieovereenkomst wordt ons bestuur toelating verleend om de
concessie over te dragen of te onderconcederen aan de cvba Twins Invest
& Consult. De concessieprijs wordt vastgesteld op 2.509,29 EUR per jaar,
gekoppeld aan het indexcijfer. Deze concessieprijs zal dienen te worden
doorgerekend aan de onderconcessiehouder.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om :
− goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van de
concessieovereenkomst tussen ons bestuur en het Agentschap
Maritieme Dienstverlenging en Kust voor het bezetten van de
gewestgronden strandpost 1 Turkeyen ten behoeve van watersport
− de voorwaarden vast te stellen van de concessieovereenkomst tussen
ons bestuur en de cvba Twins Invest & Consult voor het bezetten van
de gewestgronden strandpost 1 Turkeyen ten behoeve van de
watersport
− de bestaande concessies aan vzw Twinsclub en cvba Twins Invest &
Consult voor exploitatie surfzone en verkoop van ijs en niet-geestrijke
dranken te verlengen tot 31/12/2035

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Raming Budgetcode
Concessie cvba Twins 2.509,29 EUR/jaar 765/124-10
Invest & Consult
2009
2010

Dienst
GD

UITGAVEN
Omschrijving
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Dienst
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Opbrengst
BTW

Tussenkomsten

•

•

concessie 2.509,29 EUR/jaar 765-10/163-01
2009 : 2.550 EUR
2010 : 2.550 EUR

GD

Raadslid Danny Hollevoet die wenst te vernemen waarom de concessie
voor het oprichten van de gebouwen tot 2035 aanleiding geeft tot de
verlenging van de concessie voor het uitbaten van de surfzone en de
verkoop van ijs en niet-geestrijke dranken Tevens merkt het raadslid op dat
de vergoeding voor de concessie voor verkoop van producten nu hoger
zou moeten liggen.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat destijds bij de toekenning van de
concessie voor post enkel de Twins Club hiervoor in aanmerking kwam en
dat de verlenging van de bestaande concessies noodzakelijk is omdat de
Twins in aanzienlijke mate heeft geïnvesteerd in de accommodatie ter
hoogte van post 1 en dat via deze concessies deze investeringen een return
moeten opleveren. Daarnaast wijst schepen Jacky Maes ook op afspraken
met de Twins inzake het ten laste nemen van de loonkosten van de redder
die wordt ingezet op deze strandzone.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
concessieovereenkomst met de Vlaamse overheid, Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust inzake de bezetting van gewestgronden, strandpost 1 –
Turkeyen, voor het oprichten van constructies ten behoeve van watersport.
Het ontwerp van concessieovereenkomst maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast van de concessieovereenkomst
met de cvba Twins Invest & Consult inzake de bezetting van gewestgronden,
strandpost 1 – Turkeyen, voor het oprichten van constructies ten behoeve van
watersport. Het ontwerp van deze overeenkomst maakt integrerend deel uit
van dit besluit.
Artikel 3
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verlenging tot 31/12/2035 van
de concessie aan resp. vzw Twinsclub en cvba Twins Invest & Consult voor de
exploitatie van een surfzone en de verkoop van consumptie-ijs, niet geestrijke
dranken en confiserie.
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Punt 15: secretariaat - Concessies. Concessieovereenkomst met de Vlaamse overheid voor
het bezetten van de gewestgronden tussen Koninklijke Baan en de Kapelstraat, gedeelte
tussen Rozenlaan en Koningin Astridlaan. Goedkeuring van de voorwaarden

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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. 17/12/2009 houdende het vaststellen
van het belastingreglement op het betalend parkeren voor de periode 20102012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2010
houdende principiële goedkeuring van de concessieovereenkomst met de
Vlaamse overheid voor het bezetten van de gewestgronden tussen
Koninklijke Baan en de Kapelstraat, gedeelte tussen Rozenlaan en Koningin
Astridlaan

•

Feiten, context Ons bestuur maakt gebruik van de gronden gelegen tussen Koninklijke Baan en
en argumentatie Kapelstraat gedeelte tussen Rozenlaan en Koningin Astridlaan als enerzijds
recreatieve zone en anderzijds zone voor betalend parkeren. Tot op heden
werd door de Vlaamse overheid voor deze zone geen concessie toegekend aan
ons bestuur en bijgevolg ook geen concessieprijs aangerekend. Ingevolge
gewijzigde richtlijnen binnen dit Agentschap dient voor deze zone nu wel een
concessie verleend en dient een concessieprijs aangerekend voor die zones die
opbrengsten genereren voor de concessiehouder.
Voornaamste elementen van de concessieovereenkomst
• concessie wordt toegekend met ingang van 01/01/2008 voor de duur
van één jaar, telkens stilzwijgend te verlengen voor één jaar
• concessieprijs : 15.028,07 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren
• concessieprijs/retributie is enkel verschuldigd voor zone betalend
parkeren à 1,25 EUR/m²/jaar
• concessiehouder kan de concessie of de erop gerichte constructie maar
overdragen of onderconcederen, mits schriftelijke toestemming van de
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•
•

concessiegever
concessiehouder staat in voor het onderhoud van de in concessie
gegeven zone
concessiehouder is aansprakelijk voor alle schade t.a.v. de
concessiegever en derden

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om goedkeuring te
hechten aan de voorwaarden van deze concessieovereenkomst.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Concessie zone tussen
Koninklijke Baan en
Kapelstraat, gedeelte
tussen Rozenlaan en
Koningin Astidlaan

Tussenkomsten

•

•

•
•
•
•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.250,00 EUR 424/124-10
X 3 2008 – 15.250 EUR
2009 – 15.250 EUR
2010 – 15.250 EUR

Dienst
GD

Raadslid Danny Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat de bedragen die
zijn ingeschreven in het budget voor deze concessie ontoereikend zullen
zijn, aangezien het basisbedrag van 15.028,07 EUR nog dient aangepast aan
de index.
Raadslid Kristof Vermeire die de stand van zaken wenst te vernemen inzake
de aanleg van een ondergrondse parking in deze concessiezone. Volgens zijn
informatie zijn de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid klaar met dit
dossier.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat door de economische crisis er
momenteel geen partners kunnen worden gevonden voor dit project.
Burgemeester Steve Vandenberghe die ook nog aangeeft dat de ruimtelijke
uitvoeringsplannen die in opmaak zijn voor deze zone nieuwe
ontwikkelingen zullen mogelijk maken.
Raadslid William Hüppertz die zijn ontevredenheid uitdrukt over het feit
dat dossiers dienen goedgekeurd die aanleiding geven tot betaling van een
concessievergoeding met terugwerkende kracht
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de Vlaamse overheid reeds enige tijd
bezig is met een inhaalbeweging inzake concessie en dat de voorliggende
concessieovereenkomsten pas laat werden overgemaakt door het
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
concessieovereenkomst met de Vlaamse overheid voor het bezetten van de
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gewestgronden tussen Koninklijke Baan en de Kapelstraat, gedeelte tussen
Rozenlaan en Koningin Astridlaan. Het ontwerp van deze overeenkomst maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 16: secretariaat - Concessies. Concessieovereenkomst met de Vlaamse overheid voor
het bezetten van de gewestgronden tussen Koninklijke Baan en de Kapelstraat/Driftweg,
gedeelte tussen Zeelaan en minigolf Versluys. Goedkeuring van de voorwaarden.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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. 17/12/2009 houdende het vaststellen
van het belastingreglement op het betalend parkeren voor de periode 20102012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2010
houdende principiële goedkeuring van de concessieovereenkomst met de
Vlaamse overheid voor het bezetten van de gewestgronden tussen
Koninklijke Baan en de Kapelstraat/Driftweg, gedeelte tussen Zeelaan en
minigolf Versluys

•

Feiten, context Ons bestuur maakt gebruik van de gronden gelegen tussen Koninklijke Baan en
en argumentatie Kapelstraat/Driftweg gedeelte tussen Zeelaan en minigolf Versluys als enerzijds
recreatieve zone en anderzijds zone voor betalend parkeren. Tot op heden
werd door de Vlaamse overheid voor deze zone geen concessie toegekend aan
ons bestuur en bijgevolg ook geen concessieprijs aangerekend. Ingevolge
gewijzigde richtlijnen binnen dit Agentschap dient voor deze zone nu wel een
concessie verleend en dient een concessieprijs aangerekend voor die zones die
opbrengsten genereren voor de concessiehouder.
Voornaamste elementen van de concessieovereenkomst
• concessie wordt toegekend met ingang van 01/01/2008 voor de duur
van één jaar, telkens stilzwijgend te verlengen voor één jaar
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•
•
•
•
•
•

Financiële
gevolgen

concessieprijs : 5.601,59 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren
concessieprijs/retributie is enkel verschuldigd voor zone betalend
parkeren à 1,25 EUR/m²/jaar
concessiehouder kan de concessie of de erop gerichte constructie maar
overdragen of onderconcederen, mits schriftelijke toestemming van de
concessiegever
concessiehouder staat in voor het onderhoud van de in concessie
gegeven zone
concessiehouder is aansprakelijk voor alle schade t.a.v. de
concessiegever en derden

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om goedkeuring te
hechten aan de voorwaarden van deze concessieovereenkomst.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
5.601,59 EUR 424/124-10
Concessie zone tussen
Koninklijke Baan en de
X 3 2008 : 5.650 EUR
Kapelstraat/Driftweg,
2009 . 5.650 EUR
gedeelte tussen Zeelaan
2010 : 5.650 EUR
en minigolf Versluys

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
GD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de vergoeding voor deze
concessie, na de indexering ervan, de kredieten die hiervoor zijn
ingeschreven in het budget overschrijdt.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van
concessieovereenkomst met de Vlaamse overheid voor het bezetten van de
gewestgronden tussen Koninklijke Baan en de Kapelstraat/Driftweg, gedeelte
tussen Zeelaan en minigolf Versluys. Het ontwerp van deze overeenkomst
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 17: technische dienst - Markten en concessies – Vaststellen voorwaarden betreffende
de toekenning van de standplaatsen tijdens de Paaskermis 2010.
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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 van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel
ontwerp van de lasten en voorwaarden voor toekenning van standplaatsen
tijdens de Paaskermis 2010

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

voorwaarden voor standplaatsen op de kermissen 2010

De Paaskermis kan dit jaar opnieuw georganiseerd worden op de parkings
langs de Kapelstraat rechtover het MEC Staf Versluys en dit van vrijdag 02
t.e.m. maandag 19/04/2010.
In 2008 werd het basisbedrag bepaald op 150 EUR te verhogen met 30 EUR
per meter gevellengte.
Het tarief 2010 werd vastgesteld door het tarief van 2008 te indexeren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de toekenning van de
standplaatsen tijdens de Paaskermis 2010 vast te stellen. De voorwaarden met
referentienummer 100222p01-TA maken integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 18: sportdienst - Zeeduveltjes. Erkenning als Bredense sportvereniging

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 houdende het vaststellen
van een gemeentelijk reglement nopens de subsidiëring van verenigingen en
latere wijzigingen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/02/2010
betreffende aanvraag van Zeeduveltjes tot erkenning als Bredense
sportvereniging
aanvraagdossier tot erkenning als vereniging met statuten d.d. 01/10/2005

•
•
Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Zeeduveltjes – p.a. Veerle Jonckheere, Toekomststraat 21, 8450 Bredene –
vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
De vereniging diende op 06/01/2010 een aanvraag in om erkend te worden
als Bredense sportvereniging.
Uit onderzoek van de aanvraag tot erkenning, blijkt dat de vereniging
voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als sportvereniging,
meerbepaald :
− de vereniging moet een welbepaald doel nastreven, opgericht zijn door
privé-initiatief en geleid worden door een bestuurscomité
− geen winstoogmerk nastreven
− bij het indienen van de aanvraag om erkenning ten minste één jaar
activiteiten hebben uitgeoefend.
− deel uitmaken van de sportraad
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Tussenkomsten

•
•

Raadslid Danny Hollevoet die opmerkt dat in het dossier geen stukken
aanwezig zijn waaruit moet blijken dat deze vereniging deel uitmaakt van de
sportraad.
Voorzitter Willy Vanhooren en schepen Kristien Vanmullem die
antwoorden dat deze vereniging wel degelijk deel uitmaakt van de
sportraad. wat kan worden aangetoond aan de hand van de verslagen van
deze raad, maar dat moet worden toegegeven dat deze stukken niet bij het
dossier waren gevoegd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Zeeduveltjes, p.a. Veerle Jonckheere,
Toekomststraat 21, 8450 Bredene te erkennen als sportvereniging.

Punt 19: sportdienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een schrobautomaat
voor het gemeentelijk sportcentrum.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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
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•

Verwijzingsdocumenten

Feiten,
•
context
en
argumentatie
•

•

Financiële
gevolgen

beslissing d.d. 08/02/2010 van het college van burgemeester en schepenen
houdende principiële goedkeuring van de lasten en voorwaarden, alsook de
kostprijsraming van de opdracht van levering van een schrobautomaat voor
het gemeentelijk sportcentrum

In de buitengewone begroting 2010 werd, onder artikel 764/744-51, 7500,00
EUR ingeschreven voor aankoop van een schrobautomaat voor het
gemeentelijk sportcentrum.
Lasten en voorwaarden + kostprijsraming van deze opdracht van levering
- werkt op batterijen
24 V
- theoretische werkcapaciteit
min. 2.900 m²/u
- werkbreedte schuurborstels (2) min. 660 mm
- werkbreedte zuigmond
min. 948 mm
- properwatertank polyethyleen
min. 60 l
- vuilwatertank polyethyleen
min. 70 l
- borstelmotor
min. 24 V/560W
- toerental borstels
min. 240t/min.
- borsteldruk
max. 40 kg
- zuigmotor
min. 36V/550W
- voortbeweging
automatisch / 0… 4,5 km/u
- geluidsniveau
‹ 58 dB
- opgave van lengte, breedte, hoogte, gewicht (zonder batterijen), gewicht
(met batterijen)
- raming 7500,00 EUR, btw inclusief
De gemeenteraad wordt voorgesteld :
- Goed te keuren de lasten en voorwaarden, alsook de kostprijsraming van de
opdracht van levering van een schrobautomaat voor het gemeentelijk
sportcentrum
- Vast te stellen de wijze van gunnen van deze opdracht (bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Schrobautomaat
sportcentrum

Stemmen
Besluit

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
7500,00 EUR 764/744-51
7500,00

Dienst
BD

Met algemene stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de lasten en voorwaarden, alsook de
kostprijsraming van de opdracht van levering van een schrobautomaat voor het
gemeentelijk sportcentrum
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- werkt op batterijen
24 V
- theoretische werkcapaciteit
min. 2.900 m²/u
- werkbreedte schuurborstels (2) min. 660 mm
- werkbreedte zuigmond
min. 948 mm
- properwatertank polyethyleen
min. 60 l
- vuilwatertank polyethyleen
min. 70 l
- borstelmotor
min. 24 V/560W
- toerental borstels
min. 240t/min.
- borsteldruk
max. 40 kg
- zuigmotor
min. 36V/550W
- voortbeweging
automatisch / 0… 4,5 km/u
- geluidsniveau
‹ 58 dB
- opgave van lengte, breedte, hoogte, gewicht (zonder batterijen), gewicht
(met batterijen)
- raming 7500,00 EUR, btw inclusief
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van deze opdracht van levering vast,
meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure.

Punt 20: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren
2010-2012.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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
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•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

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
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het afgeven van
administratieve stukken voor de aanslagjaren 2009-2012
brief d.d. 28/12/2009 betreffende nieuwe prijs van de elektronische
identiteitskaart, met ingang vanaf 01/01/2010
brief d.d. 30/12/2009 waarbij wordt gemeld dat de nieuwe prijs van de
elektronische identiteitskaart niet ingaat op 1 januari 2010 maar van
toepassing is vanaf 01/04/2010

Sinds de elektronische identiteitskaart in 2003 in omloop kwam in enkele
pilootgemeenten, en veralgemeend ingevoerd werd sinds 1 september 2004
in alle gemeenten, werd deze steeds gefactureerd aan de prijs van 10,00
EUR aan de gemeenten. Sedert de invoering is de prijs zes jaar ongewijzigd
gebleven. Het gemeentebestuur besliste toen om enkel de kostprijs van
deze elektronische ID-kaarten door te rekenen en geen administratieve
vergoeding aan te rekenen.
Rekening houdend met de stijging van de kostprijs van de elektronische
identiteitskaart wordt de prijs, die de FOD Binnenlandse Zaken aan de
gemeentebesturen vraagt voor de elektronische identiteitskaart, vanaf
01/04/2010 verhoogd naar 12,00 EUR (i.p.v. 10,00 EUR).
Er wordt bijgevolg voorgesteld om de belasting hieraan aan te passen en het
tarief voor de elektronische identiteitskaart te verhogen van 10,00 EUR
naar 12,00 EUR.

Tussenkomsten

•

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

Raadslid Kristof Vermeire die erop wijst dat het gemeentebestuur niet
verplicht is om het bedrag dat wordt gefactureerd door de federale
overheid voor het leveren van elektronische identiteitskaarten door te
rekenen aan de inwoners en dat bepaalde gemeentebesturen bijgevolg deze
kaart gratis uitreiken.

Het belastingreglement d.d. 23/03/2009 op het afgeven van administratieve
stukken voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven vanaf 01/04/2010.
Artikel 2
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Er wordt voor de aanslagjaren 2010-2012 een belasting geheven op de afgifte
van administratieve stukken, met ingang vanaf 01/04/2010.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en valt ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) op de afgifte van elektronische identiteitskaart:
- 3,00 EUR voor kinderen onder 12 jaar (met inbegrip van de duplicaten)
- 12,00 EUR vanaf de leeftijd van 12 jaar (met inbegrip van de duplicaten)
b) op de afgifte van reispassen:
- 7,50 EUR voor elke reispas
Deze belasting is niet van toepassing op de afgifte van reispassen aan
jongeren die op datum van de afgifte of verlenging van de reispas de leeftijd
van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
c) op de afgifte van trouwboekjes:
- 17,50 EUR voor de afgifte van een trouwboekje,
- 17,50 EUR voor één duplicaat van een trouwboekje.
d) voor het afleveren van conformiteitattesten:
- 62,50 EUR per attest
e) voor het afgeven van stedenbouwkundige attesten/inlichtingen:
- 75,00 EUR per attest
Artikel 5
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt
afgegeven en geldt voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een
betalingsbewijs afgegeven.
Artikel 6
In het bestuursmemoriaal d.d. 29/04/1981 verschenen de ministeriële
onderrichtingen bij brief van de Minister van de Vlaamse gemeenschap d.d.
31/03/1981. Als gevolg daarvan wordt de belasting ook geheven voor elke
mededeling of verstrekking op vraag van gerechtsdeurwaarders, van
getuigschriften,
afschriften,
uittreksels,
enz.
wanneer
deze
gerechtsdeurwaarders voor particulieren handelen in het kader van een
burgerlijke of handelsprocedure.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing op:
a) de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere
overheidsverordening kosteloos dienen te worden afgegeven..
b) de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. Die
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behoeftigheid wordt vastgesteld wanneer een overtuigend bewijsstuk wordt
ingediend.
c) de stukken die worden afgegeven aan gerechtelijke of administratieve
overheden.
d) de stukken afgegeven aan de gerechtsdeurwaarders, wanneer zij optreden
in een strafrechtpleging of in sociale of fiscale aangelegenheden.
Bovendien blijft de kosteloosheid vanzelfsprekend geboden wanneer zij
instrumenteren voor behoeftigen, krachtens beslissing van het bureau voor
rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het rechterlijk wetboek.
Artikel 8
Indien het administratief stuk, in toepassing van de vigerende regelgeving, moet
afgeleverd worden aan derden (privé-instellingen, notarissen, advocaten, …)
wordt voor de verzending van het administratief stuk een administratie- en
verzendingskost aangerekend, ook als de afgifte van het stuk kosteloos is. Het
bedrag van deze administratie- en verzendingskost wordt vastgesteld op 5,00
EUR per verzending.
Artikel 9
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele administratie- en verzendingskosten, in consignatie worden
meegegeven bij de gemeenteontvanger of bij zijn afgevaardigde, indien het stuk
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. In geval van
particulieren en privé-instellingen die om toezending van allerlei stukken
(getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen, enz.)
verzoeken waarvan de afgifte kosteloos is, zijn zij ertoe gehouden om op het
ogenblik van de aanvraag de administratie- en verzendingskosten te betalen.
Artikel 10
De belasting en/of de eventuele administratie- en verzendingskosten moeten bij
de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling, wordt de belasting ingekohierd.

Punt 21: 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.

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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

•

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. 22/12/2008 tot wijziging van de 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het betalend parkeren op
de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2010-2012

Feiten, context •
en argumentatie

Artikel 3 van het belastinsgreglement d.d. 17/12/2009 op het betalend
parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de
aanslagjaren 2010-2012, bepaalt dat de belasting verschuldigd is door de
eigenaar van het voertuig.
De wetgeving van 22 december 2008 bepaalt echter dat de retributies,
belastingen of parkeergelden ten laste gelegd worden van de houder van de
nummerplaat.
Er wordt voorgesteld om artikel 3 van het reglement hieraan aan te passen.

Verwijzingsdocumenten

•
•

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat zijn fractie geen goedkeuring zal
hechten aan dit voorstel, dit niet omwille van de aanpassing van het
reglement aan de bepalingen van de wet van 2008, maar wel omwille van
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•

het feit dat ook in het verleden geen goedkeuring werd gehecht aan dit
belastingsreglement.
Raadslid William Hüppertz die aangeeft dat zijn fractie er zich van bewust is
dat uitgaven niet mogelijk zijn zonder inkomsten, maar dat zijn fractie zich
niettemin zal onthouden.

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. 17/12/2009 op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2010-2012 wordt
opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement.
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 – gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli
2006, 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 houder van de nummerplaat.
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:
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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
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
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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
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)
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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.
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.
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Punt 22: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2010-2012

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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. 22/12/2008 tot wijziging van de 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
Verkeersveiligheidwet 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 het 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het parkeren in een
blauwe zone voor de aanslagjaren 2009-2012

Feiten, context •
en argumentatie

Artikel 4 van het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op het parkeren in een
blauwe zone voor de aanslagjaren 2009-2012, bepaalt dat de belasting

Verwijzingsdocumenten
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•
•

verschuldigd is door de eigenaar van het voertuig.
De wetgeving van 22 december 2008 bepaalt echter dat de retributies,
belastingen of parkeergelden ten laste gelegd worden van de houder van de
nummerplaat.
Er wordt voorgesteld om artikel 4 van het reglement hieraan aan te passen.

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op het parkeren in een blauwe zone
voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven met ingang van de
inwerkingtreding van onderhavig reglement.
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 plaatsen waar
parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone reglementering van toepassing
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 25/06/1993 – gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli
2006, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
• gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden,
• een forfaitair bedrag van 25,00 EUR per dag voor elke periode die langer is
dan deze die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf,
overeenkomstig artikel 27.1.1. van het K.B. van 01/12/1975. Deze beperkte
parkeertijd zoals bedoeld in artikel 27.1.1 is niet van toepassing op de
voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van eigendommen en waarvan het
inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrit is aangebracht zoals
omschreven in het K.B. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. 01/12/1975.
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Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingschuldige
opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd
die toegelaten is door de verkeersborden en is verschuldigd door de houder
van de nummerplaat.
De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening
van de gemeente. De betaling gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die
vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling dat werd aangebracht door de
aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
Artikel 5
Van deze belasting zijn vrijgesteld:
•
personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
overeenkomstig het M.B. van 07/05/1999,
•
bewoners die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig artikel
2.52 van het K.B. d.d. 09/01/2007 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
gemeentelijk 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 in artikel 3 bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 6
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, 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.
Toegevoegd punt

Punt 23: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Tania Janssens namens de sp.a-fractie.
Voorstel dat de gemeenteraad zich zou engageren om, samen met het college van
burgemeester en schepenen, de aanwezige budgettaire middelen van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap nuttig te besteden en te investeren in al dan niet nieuwe
initiatieven inzake lokale diensteneconomie.
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson 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 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007

Feiten, context Toelichting
en argumentatie
Mijnheer de voorzitter
Mag ik u verzoeken volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad van
22/02/2010 te willen toevoegen :
Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad zich zou engageren om, samen met het
college van burgemeester en schepenen, de aanwezige budgettaire middelen van het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap nuttig te besteden en te investeren in al dan
niet nieuwe initiatieven inzake lokale diensteneconomie.

De federale begroting 2010 blijft voor onaangename verrassingen zorgen. De federaal minister
van Werk, Joëlle Milquet, wil een pak geld weghalen bij de PWA's. De 220 PWA's die een
dienstencheque-onderneming (DCO) beheren worden 55,2 miljoen lichter gemaakt ten gunste
van de federale begroting. Maar ook de PWA's zonder dienstencheque-onderneming
ontsnappen niet aan de maatregel. Zij moeten 4 miljoen euro ophoesten.
Die maatregel is, zeker in de huidige economische context, volledig misplaatst. De economische
crisis maakt dagelijks slachtoffers. De media kondigen dagelijks ontslagen aan. De
werkloosheidscijfers schieten de hoogte in en er wordt gevreesd dat zonder bijkomende
maatregelen de structurele werkloosheid fors zal toenemen. Jonge schoolverlaters,
laaggeschoolden en mensen uit de kansengroepen dreigen nu definitief uit de boot te
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vallen.
Werk zorgt voor inkomen, ontwikkeling van talent, sociale contacten en erkenning voor zij die
werken en hun familie. Werk zorgt er ook voor dat mensen kunnen participeren in de
maatschappij.
Voor ons is het duidelijkl Alle beleidsniveaus, ook het lokale, moeten in deze moeilijke tijden alles
op alles zetten om zinvolle jobs te creëren. We willen de discussie over de besparingsmaatregel
aangrijpen om te pleiten voor meer jobs op maat en voor meer sociale economie in onze
gemeente. Er zijn veel mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan buurtgerichte kinderopvang,
buurtonderhoud, aanvullende thuiszorg, energiebesparende maatregelen, plaatsen van
dakisolatie...
Ons Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap kan een zeer belangrijke bijdrage leveren in het tot
stand brengen van jobs op maat. We roepen op om de aanwezige budgettaire middelen van ons
agentschap nuttig te besteden en die reserves te investeren in (nieuwe) initiatieven lokale
diensteneconomie.
De reserve van het PWA is opgebouwd met lokaal geld, zijnde de winst uit de verschillende
activiteiten. Voor ons is het duidelijk, dit geld is lokaal geld en moet dienen voor lokaal
werkgelegenheidsbeleid. Niet om de federale begroting te spijzen.
Beste collega's, we zijn bereid om op een constructieve manier en samen met het college van
burgemeester en schepenen onze medewerking te verlenen aan nieuwe initiatieven die nieuwe
jobs opleveren voor de mensen van onze gemeente. Op die manier kan ons lokaal bestuur een
actieve rot spelen in het bestrijden van de werkloosheid.
De tijd dringt!

Tussenkomsten

•

•

•

•

•

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de overdracht van de reserves
van de PWA’s naar de federale begroting uitvoerig is besproken op federaal
niveau in het kader van de goedkeuring van de federale begroting en dat
het niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeenteraad om oppositie te
voeren tegen de federale regering.
Raadslid Tania Janssens die stelt dat dit geenszins de bedoeling is en dat het
haar enkel om te doen is om de lokale PWA-middelen ook lokaal te
houden, wat haar inziens een bezorgdheid is die ook een bezorgdheid kan
zijn van de gemeenteraad.
Schepen Jacky Maes die erop wijst dat het de intentie is om de lokale
werkwinkel af te schaffen en dat het PWA Bredene ook hierover een
standpunt heeft ingenomen. Schepen Jacky Maes meent eveneens dat de
lokale PWA-middelen moeten kunnen aangewend worden voor lokale
tewerkstellingsinitiatieven, bvb tussenkomst in verplaatsingskosten van de
laaggeschoolde werknemers van de kringwinkel.
Raadslid Kristof Vermeire die repliceert dat de werkwinkel onder de
bevoegdheid valt van de VDAB en bijgevolg een Vlaamse bevoegdheid is en
dat de PWA-reserves door de federale overheid eveneens zullen gebruikt
worden voor tewerkstellingsinitiatieven voor de zwakste groepen.
Schepen Jacky Maes die erop wijst dat de essentie van het voorliggend
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•

Neemt kennis

voorstel is om plaatselijke middelen ook plaatselijk te houden en plaatselijk
aan te wenden en dat ook PWA Bredene hierover een duidelijk standpunt
heeft ingenomen.
Raadslid Kristof Vermeire die stelt niet akkoord te kunnen gaan met een
stemming over een beslissing van de federale overheid en dat de
bespreking hierover door PWA Bredene vooreerst niet geagendeerd was
en het hier enkel de kennisneming van een mededeling betrof.

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van raadslid Tania Janssens
dat de gemeenteraad zich zou engageren om, samen met het college van
burgemeester en schepenen, de aanwezige budgettaire middelen van het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap nuttig te besteden en te investeren in al
dan niet nieuwe initiatieven inzake lokale diensteneconomie

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 22/02/2010

Willy Vanhooren
voorzitter
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