VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/04/2010
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/03/2010

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

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 22/03/2010 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI op 28/05/2010. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven WVI d.d. 18/03/2010 betreffende de algemene
vergadering op 28/05/2010
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/03/2010
betreffende de voordracht van Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op 28/05/2010

•

•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 18/03/2010 nodigt de WVI ons bestuur uit tot de
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op vrijdag 28/05/2010.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Sandy Dobbelaere
Etienne Vercarre

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
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De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 2 onthoudingen
• Etienne Vercarre bekomt 22 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van WVI op 28/05/2010.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van WVI.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO op 25/05/2010. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 31/03/2010 betreffende de algemene

•
•

Verslag gemeenteraadszitting 26/04/2010

3

•

vergadering op 25/05/2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/04/2010
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op 25/05/2010

Feiten, context De algemene vergadering van IVOO vindt plaats op 25/05/2010.
en
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
argumentatie
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Françoise Praet
Kimberley Rousselle

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet en Kemberly Rousselle aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van IVOO op 25/05/2010.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO op 21/06/2010. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/04/2010
betreffende de voordracht van Etienne Vercarre en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 21/06/2010
aangetekend schrijven van FINIWO d.d. 30/03/2010 betreffende de
algemene vergadering op 21/06/2010
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten van FINIWO

•
•
•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 30/03/2010 nodigt FINIWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op maandag 21/06/2010.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Etienne Vercarre
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
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•
•

Etienne Vercarre bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 2 onthoudingen
Ulrike De Ridder bekomt 22 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre en Ulrike De Ridder aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van FINIWO die doorgaat op 21/06/2010.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO.

Punt 5: beleidsondersteuning - Algemeen. Vaststellen van de bijgestuurde strategische nota
2007 - 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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikels 146 en 147 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende goedkeuring van
de strategische nota 2007 – 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/03/2010
houdende vaststellen van het ontwerp van bijgestuurde strategische nota
2007 - 2012

•
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Tussenkomsten

In zitting van 25/06/2007 keurde de gemeenteraad het algemeen
beleidsprogramma 2007 – 2012 goed. Strikt wettelijk gezien wordt dit
beleidsprogramma (ook vandaag nog) geregeld door artikel 242bis van de
Nieuwe Gemeentewet. Het beleidsprogramma werd echter opgevat als een
volwaardige strategische nota, zoals bedoeld in de artikels 146 en 147 van
het Gemeentedecreet. Deze artikels zijn nog niet in werking, maar het
gemeentebestuur heeft zich geconformeerd aan de nieuwe bepalingen uit
het Gemeentedecreet, aangezien deze niet strijdig zijn met de Nieuwe
Gemeentewet en een nuttiger werkinstrument opleveren.
In vrijwillige uitvoering van artikels 146 en 147 van het Gemeentedecreet
werd door het managementteam in zitting van 04/02/2010 een
voorontwerp van bijgestuurde strategische nota 2007 – 2012 opgesteld.
Deze bijsturing maakt allereerst een stand van zaken op en doet suggesties
voor de toekomst. Meerbepaald wordt nagegaan in hoeverre bepaalde
doelstellingen en acties moeten worden bijgestuurd en in hoeverre ze
sowieso nog uitvoerbaar zijn binnen deze legislatuur. In het voorontwerp is
telkens een gedetailleerde motivering opgenomen voor zowel een
eventuele opgelopen achterstand in de uitvoering, alsook voor de
voorstellen tot bijsturing. Het college van burgemeester en schepenen heeft
op basis van het voorontwerp door het managementteam in zitting van
15/3/2010 een ontwerp vastgesteld van bijgestuurde strategische nota 2007
– 2012.
In meer algemene zin wordt het voorstel tot bijsturing van de strategische
nota gedaan om opnieuw over een actueel en in de praktijk beter bruikbaar
werkinstrument te beschikken. Een aantal elementen uit het strategisch plan
zijn namelijk door de feiten voorbijgestreefd, maar worden nu nog als balast
meegesleept. Dit vermindert de efficiëntie van een strategische nota als
werkinstrument. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het oorspronkelijk
strategisch plan 2007 – 2012 qua uitvoering wel grotendeels op schema zit
en dat in de bijsturing niet wordt geraakt aan het fundament van deze
strategische nota.

Raadslid Kristof die met betrekking tot de voorliggende bijgestuurde
strategische nota 2007-2012 volgende opmerkingen, bedenkingen en vragen
formuleert:
- Bij de vorige bespreking in 2007 werd gesteld dat het goed is dat
dergelijke nota wordt opgemaakt. Wie een verantwoord beleid wil
voeren moet immers aan langetermijnplanning doen. Wel stelt zich de
vraag of vorige strategische nota wel een langetermijnvisie had, aangezien
er vandaag een aanzienlijke bijsturing voorligt.
- Bij de bespreking van het budget 2010 werd ook reeds gesteld dat het
bescheiden investeringsprogramma in schril contrast staat met de
strategische nota.
- Voor o.m. volgende zaken werden geen kredieten voorzien in het budget
: opening gemeentediensten één avond per week tot 18 uur, oprichting
bedrijvenloket, nieuwe infrastructuur voor zachte sporten, opmaak RUP
Polderroute, organisatie van minstens één grote sporthappening per jaar
voor alle sportclubs, grondverwerving voor aanleg Ebbestraat. Heel wat
van deze zaken zijn geschrapt uit de strategische nota wat vragen doet
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rijzen bij het realistisch karakter van de vorige strategische nota. Het
valt vooral op dat in de nieuwe nota vooral het beleidsdomein sport een
zware tol betaalt. Zo komt de zaal voor zachte sporten er niet
aangezien deze geschrapt is in de strategische nota, dit in weerwil van de
verklaring van de schepen van sport dat deze zaal nog steeds
geprogrammeerd is. Ook volgende punten met betrekking tot sport zijn
geschrapt in de strategische nota : tegemoetkoming lidgelden
kansengroepen, bemiddeling bij het afsluiten van een gezamenlijke
verzekering, gratis ter beschikking stellen aan Bredense jeugd van
gemeentelijke sportinfrastructuur en uitbreiding parking sportcentrum
- Over volgende zaken blijft de CD&V-fractie op zijn honger zitten :
onderbezetting van het jeugdhuis Creatuur, inventarisatie bouwkundig
erfgoed, recreatiedomein Grasduinen waarvan de naam van het project
zelfs niet staat vermeld in de strategische nota en de toekomstige
bestemming van het oud gemeentehuis.
- De verdienste van deze bijgestuurde nota is hopelijk dat meer realisme
aan de dag werd gelegd dan bij de eerste strategische nota. De hoop
wordt uitgedrukt dat in de tweede helft van de legislatuur een goede
planning van de projecten wordt gemaakt en dat hierover correct wordt
gecommuniceerd zodat komaf kan worden gemaakt met het aankondigen
van projecten die dan toch niet worden gerealiseerd.
Schepen Jacques Deroo die opmerkt dat raadslid Vermeire een opsomming
geeft van de geplande projecten die niet werden gerealiseerd, maar verzuimt
een opsomming te geven van de projecten die niet waren opgenomen in de
eerste strategische nota maar die door opportuniteiten, omstandigheden toch
zullen worden gerealiseerd. In dit verband wijst schepen Deroo naar de
heraanleg van de Staessenstraat en Dr. Vandewegheplein in synergie met Elia en
naar de geplande renovatie van het zwembad.
Burgemeester Steve Vandenberghe die repliceert door er op te wijzen dat de
opmerkingen van raadslid Kristof Vermeire verwoorden wat in de toelichting bij
dit dossier werd gesteld, nl. dat de strategische nota werd aangepast in functie
van realistische doelstellingen, dit binnen de budgettaire mogelijkheden. De
burgemeester wijst er tevens op dat straks bij de opmaak van de budgetten
2011 en 2012 opnieuw keuzes zullen moeten worden gemaakt.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het college geen antwoord heeft
geformuleerd op zijn vragen met betrekking tot het gebruik van Creatuur en de
bestemming van het oud gemeentehuis.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat Creatuur momenteel wordt gebruikt
door verenigingen en dat het ongunstig brandweerverslag over het oud
gemeentehuis belet om ook dit gebouw te laten gebruiken door verenigingen.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die vraagt hem een overzicht te willen bezorgen
van het gebruik van Creatuur.
Stemmen

Met 19 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de bijgestuurde strategische nota 2007 – 2012 vast. De
bijgestuurde strategische nota 2007 – 2012 maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 6: beleidsondersteuning - Administratieve sancties. Aanduiding van bijkomende
vaststellende gemeenteambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 05/12/2004 houdende vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen,
zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de Nieuwe
Gemeentewet
Wet d.d. 15/05/2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,
tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel
119bis van de Nieuwe Gemeentewet

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende aanduiden van de
vaststellende gemeenteambtenaren in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/04/2010
houdende principiële aanduiding van bijkomende vaststellende
gemeenteambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties
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Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

•

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet geeft aan de gemeenteraad de
bevoegdheid om straffen of administratieve sancties te bepalen voor het
overtreden van gemeentelijke reglementen. Dit is met name van belang
voor de overtreding van gemeentelijke politieverordeningen.
Inbreuken op de politieverordening die enkel strafbaar worden gesteld met
gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden vastgesteld door
gemeenteambtenaren. De gemeenteraad moet deze gemeenteambtenaren
echter expliciet aanwijzen, zoals bepaald in artikel 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet.
Merk op dat politieambtenaren en hulpagenten van de politie steeds
bevoegd blijven om inbreuken vast te stellen.
De betrokken gemeenteambtenaren moeten voldoen aan de voorwaarden
van het Koninklijk Besluit d.d. 05/12/2004. Het aanduiden van de
gemeenteambtenaren gebeurt dus onder een opschortende voorwaarde.
De gemeenteraad heeft in zitting van 16/02/2010 reeds volgende personen
aangeduid als vaststellend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties:
− personeelsleden aangesteld als gemeenschapswacht-vaststeller
− Willy Vermeylen
− Jean-Pierre Declercq
− Daniel Eyland en dit voor zover de inbreuk betrekking heeft op
bepalingen in een verordening die slaan op het containerpark
− personeelsleden aangesteld als hoofdredder en dit voor zover de
inbreuk plaatsvindt op het strand, in de duinen of in de zee.
Ondertussen voldoen ook Dominique Broucke (sportdienst) en Rudy
Goethals (reinigingsdienst) aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit
d.d. 05/12/2004. Het lijkt dan ook aangewezen om deze personeelsleden
aan te wijzen als vaststellend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties, zodat ook zij rechtsgeldig inbreuken op
gemeentelijke reglementen kunnen vaststellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad wijst bijkomend aan vorige aanwijzingen volgende
gemeenteambtenaren aan als vaststellend ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties:
• Rudy Goethals
• Dominique Broucke en dit voor zover de inbreuk betrekking heeft op
bepalingen in een verordening die slaan op de gemeentelijke
sportinfrastructuur of het domein van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Punt 7: technische dienst - Verkavelingen. Eandis. Uitbreiding MS-, L.S.-, O.V.- en gasnet in
de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B). Goedkeuring van de plannen en kostprijsraming.
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009 (artikel 4.2.17 § 2), in
werking getreden op 01/09/2009

•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006 houdende:
– goedkeuring van de plannen, bestek – technische omschrijving en de
kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken in de sociale
verkaveling Noord-Ede (fase 1B)
– goedkeuring van het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken
(kostprijsraming 63.659,13 EUR – incl. btw)
– voorzien bij buitengewone begrotingswijziging 2006 van een
meerkrediet van 10.000 EUR
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007
houdende:
– het akkoord met de toewijzing door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, afdeling gesubsidieerde infrastructuur, p.a.
Koloniestraat 40, 1000 Brussel, aan de firma bvba Verhegge,
Zeedijkweg 12, 8210 Loppem, van de opdracht van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede(fase 1B), voor de totale prijs
van 1.392.734,78 EUR (incl. btw)
– aandeel gemeente Bredene: 55.233,11 EUR (incl. btw)
– aandeel VMSW: 911.838,34 EUR (incl. btw)
– aandeel bouwmaatschappijen: 425.663,63 EUR (incl. btw)
– toewijzing van de opdracht van de weg- en rioleringswerken voor de
aanleg van de rotonde Fritz Vinckelaan (gemeentelijk aandeel in de
sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1B) aan de firma bvba Verhegge,
Zeedijkweg 12, 8210 Loppem voor de prijs van 55.233,11 EUR (incl.
btw)
dossier opgemaakt door Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, inzake
uitbreiding netten in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B) - plannen
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Feiten, context •
en argumentatie
•

De gemeenteraad heeft in zitting van 27/03/2006 de plannen, het bestek –
technische beschrijving en de kostprijsraming (1.392.734,78 EUR – incl. btw
/ aandeel gemeente 63.659,13 EUR – incl. btw) goedgekeurd van de
wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B).
Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge ontving ons bestuur de
plannen en kostprijsraming (47.270,09 EUR incl. btw – volledig ten laste van
de verkavelaar) van de nutsleidingen (MS-, L.S.-, O.V.- en gasnet) in de
sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen en kostprijsraming
(47.270,09 EUR incl. btw – volledig ten laste van de verkavelaar) van de
nutsleidingen (MS-, L.S.-, O.V.- en gasnet) in de sociale verkaveling Noord-Ede
(fase 1B). Deze plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: technische dienst - Grondverhandelingen . Goedkeuring van de voorwaarden van
kosteloze overdracht van 2.055,90 m² grond, gelegen in de Ploegstraat, kadastraal gekend 2e
afdeling sectie C nr. 618g2 door nv Joost Danneels aan de Gemeente Bredene om in te lijven
in het openbaar domein

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 19/01/2009 van Joost Danneels, p.a. Sint-Baafskerkstraat 1, 8200
Sint-Andries houdende het voorstel tot kosteloze overdracht van 2.055,90
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•

•

•

•
•

•
Feiten, context •
en argumentatie

m² grond in de Ploegstraat aan de Gemeente Bredene
metingplan d.d. 09/01/2007 opgemaakt door gezworen landmeter-expert
Christoffel Vanden Bussche, Generaal Lemanlaan 41, 8310 Brugge
verwijzend naar de kadastrale gegevens 2e afdeling sectie C deel van nr.
618d2
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/11/2004
houdende goedkeuring van het proces-verbaal d.d. 12/10/2004 van
voorlopige oplevering van de weg- en rioleringswerken in de private
verkaveling Ploegstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/11/2006
houdende goedkeuring van het proces-verbaal d.d. 31/10/2006 van
definitieve oplevering van de weg- en rioleringswerken in de private
verkaveling Ploegstraat
BPA “Horecazone” goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 05/08/1990
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/02/2009
houdende principiële goedkeuring van de kosteloze overdracht van 2.055,90
m² grond gelegen in de Ploegstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C
nr. 618g2, door nv Joost Danneels aan de Gemeente Bredene om in te
lijven in het openbaar domein
brief d.d. 08/03/2010 van FOD Financiën, met ontwerpakten

Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van grond gelegen in de Ploegstraat, kadastraal gekend 2e
afdeling sectie C nr. 618g2, door nv Joost Danneels aan de Gemeente
Bredene om in te lijven in het openbaar domein goed te keuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van 2.055,90 m² grond gelegen in de Ploegstraat, kadastraal gekend
2e afdeling sectie C nr. 618g2, door nv Joost Danneels aan de Gemeente
Bredene om in te lijven in het openbaar domein. Deze voorwaarden maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: bko - Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse
kinderopvang Bredene

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

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•
•

ontwerp huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/04/1999 houdende vaststellen
huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/03/2004 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/04/2006 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
Bredene
beslissing gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende vaststellen huishoudelijk
reglement ZWIB
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende opheffen
huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang en huishoudelijk
reglement ZWIB.
Opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement
buitenschoolse kinderopvang Bredene
kennisneming door college van burgemeester en schepenen d.d.
24/10/2009 van de evaluatie kinderopvang zomer 2009. Goedkeuring
voorstel door te voeren actiepunten zomer 2010
nota buitenschoolse kinderopvang organisatie schoolvakanties
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d.
08/03/2010
houdende goedkeuring voorstel organisatie buitenschoolse kinderopvang
tijdens de schoolvakanties vanaf schooljaar 2010 – 2011 (inclusief
zomervakantie 2010)

•
•
•
•

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Op basis van de actiepunten 2010, de uitgebreide nota buitenschoolse
kinderopvang en de hieruit voortvloeiende beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 08/03/2010 wordt voorgesteld om het
huishoudelijk reglement aan te passen.
Bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement werd rekening gehouden
met :
- regelgeving Kind en Gezin
- recente praktijkervaring
Opsomming van de gewijzigde en bijkomende items :
Doelgroepomschrijving zomervakantie : de subgroepen krijgen geen naam
meer. We spreken van kleuters en kinderen van de lagere school.
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vanaf het 1e leerjaar worden
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opgevangen in locatie BKO indien dit opportuun is voor het kind in
kwestie.
Opnamebeleid : de sociale en pedagogische functie van kinderopvang
wordt duidelijk vermeld. Wanneer de vraag groter zou blijken dan het
aanbod heeft de economische reden voorrang op de sociale reden (met
uitzondering van kinderen bij wie het wenselijk is dat ze begeleiding krijgen
buiten het gezin). De vermelding dat kinderen jonger dan 6 jaar tijdens de
vakantieperiodes voorrang krijgen is conform de regelgeving en wordt
ondervangen door een uitbreiding van de kleutercapaciteit.
Afspraken met de ouders : Naast de opvang tijdens het schooljaar en
opvang tijdens de zomervakantie wordt nu een item opvang tijdens de
kleine schoolvakanties toegevoegd.
Ophalen en brengen tijdens de zomervakantie : Het brengen naar locatie
sportcentrum is een half uur vervroegd aangezien de opvang van de
kinderen in locatie BKO tot 8.30 niet haalbaar is naar kwantiteit en
personeelsbezetting. Voor 8u30 kunnen we immers niet buiten spelen met
het oog op de klachten m.b.t. geluidsoverlast.
Ouderbijdrage : de ouderbijdrage tijdens de zomervakantie is een nieuw
item.
Het sociaal tarief : in het kader van de drempelverlaging werden de
criteria die aanleiding geven tot het toekennen van het sociaal tarief
opgesomd.
Bereikbaarheid in noodgevallen : de regelgeving stelt dat er steeds iemand
moet bereikbaar zijn, ook tijdens de momenten dat de opvang gesloten is.
Het merendeel van de initiatieven wijst hierbij de politie aan die dan op zijn
beurt beslist om al dan niet de coördinator te verwittigen (bvb. bij geval
hersenvliesontsteking e.d. )
Tussenkomsten

•

•

•

Raadslid Liesbeth Metsu die de aandacht vestigt op het vervroegen van
8.30 u naar 8.00 u van het brengen van de kinderen tijdens de twee
zomermaanden van de locatie BKO naar de locatie sportcentrum, dit om
reden dat vóór 8.30 u niet kan worden buiten gespeeld met het oog op
klachten inzake lawaaioverlast.
Het raadslid vraagt hierover enige
toelichting.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat in beperkte mate rekening
wordt gehouden met een klacht van een inwoonster waarvan de woning
paalt aan de BKO, door de kinderen niet vóór 8.30 u te laten buiten spelen.
Vanaf 8 uur worden de kinderen die worden opgevangen in het
sportcentrum dan ook onmiddellijk naar deze locatie gebracht waardoor
vanaf deze zomer tussen 8.00 u en 8.30 u minder kinderen zullen aanwezig
zijn op de locatie BKO. De aanwezigheid van te veel kinderen tussen 8.00 u
en 8.30 u in de locatie BKO en het gegeven dat deze vóór 8.30 u niet
kunnen buiten spelen, stelde in het verleden immers problemen.
Raadslid Kristof Vermeire meent dat de klacht inzake lawaaioverlast van de
betrokken inwoners getuigt van onverdraagzaamheid en dat hiermee geen
rekening mag worden gehouden. In dit verband wijst hij erop dat de
politiereglementen van een aantal gemeenten duidelijk stipuleren dat lawaai
ten gevolge van de werking van o.m. scholen en kinderopvang nooit als
overlast kan worden beschouwd.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang d.d. 23/03/2010 op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang opnieuw vast. Dit huishoudelijk reglement maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 10: technische dienst - Milieu.
Goedkeuring van de voorwaarden van de
milieusamenwerkingsovereenkomst (basisniveau) met de Vlaamse overheid

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

besluit van de Vlaamse regering d.d. 21/12/2007 betreffende de goedkeuring
van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu’ Gemeenten 2008 – 2013

Verwijzingsdocumenten

•

presentatie samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 door de
Vlaamse overheid, departement LNG
contracttekst gemeenten Samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013
beslissing college d.d.
22/03/2010 houdende principiële goedkeuring
voorwaarden milieusamenwerkingsovereenkomst (basisniveau- tussen
gemeente Bredene en Vlaamse overheid
verslag vergadering MiNaraad d.d. 22/10/2010

•
•
•
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Feiten, context Algemene informatie
en argumentatie • De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die de
Gemeente Bredene afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. De
overeenkomst wordt van kracht op 1 januari van het jaar waarin de
gemeente de samenwerkingsovereenkomst afsluit.
In ruil voor het
uitvoeren van een aantal acties krijgt de gemeente financiële en inhoudelijke
ondersteuning van de Vlaamse overheid. In 2009 ondertekenden 56 WestVlaamse gemeenten de milieusamenwerkingsovereenkomst (SO).
• De gemeente kiest zelf het ambitieniveau : basis- of onderscheidingsniveau.
• De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31/12/2013. Er kan jaarlijks op
ingetekend worden door de gemeente.
• Bij het intekenen op het basisniveau dient inhoudelijk aan 10 verschillende
thema’s te worden voldaan. Deze 10 thema’s zijn : instrumentarium, afval,
milieuverantwoord productgebruik, water, energie, mobiliteit, natuur,
hinder, bodem en duurzame ontwikkeling.
• Het rapporteren van de opvolging van de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst van de voorgaande periode gebeurt ieder
jaar tegen 1 april aan de bevoegde overheid via het milieujaarprogramma
(MJP).
• Er wordt een subsidie toegekend van 1,7 EUR/inw + 1,4 EUR/ha
gemeentelijk grondgebied met een minimum van 20 000 EUR bij het behalen
van het basisniveau. Voor de Gemeente Bredene komt dit neer op een
subsidie van 29 369,80 EUR.
• Gezien er reeds talrijke acties van de samenwerkingsovereenkomst op het
basisniveau uitgevoerd worden, is de bijkomende inspanning om de subsidie
te behalen zeker haalbaar.
• De MiNa-raad hecht in vergadering d.d. 22/04/2010 zijn goedkeuring aan
deze samenwerkingsovereenkomst.
Beknopt overzicht van de themavoorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst op basisniveau
• 1. Instrumentarium
- organisatie milieudienst met milieuambtenaar
- centraal meldpunt voor milieuklachten
- oprichting gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
- gemeentelijk milieubeleid via beleidsplan of visienota
- gegevensinvoer in databanken ( Milieu Management Informatie Systeem)
m.b.t. pesticideninventaris, milieuvergunningen, risicogronden,
energieprestatiedatabank
- handhaving door persoon met VLAREM bekwaamheid of samenwerking
• 2. Afval
- afvalpreventie en hergebruik : middelen thuiscomposteren, antireclamestickers, overeenkomst kringloopcentrum, passieve sensibilisatie
- selectieve inzameling en restafval
- opruimen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen
• 3. Milieuverantwoord productgebruik
- gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout
- gebruik van gekeurd breekpuin (COPRO) in eigen werking
- passieve sensibilisatie
• 4. Water
- pesticidenreductie : risico-evaluatie en pesticidentoets bij aanleg of
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•

•

•

•
•

•

omvorming openbaar domein
- passieve sensibilisatie rationeel watergebruik en bestrijdingsmiddelen
5. Energie
- uitvoeren energieboekhouding openbare gebouwen
- energieprestatieregelgeving: aansluiten elektronisch opvolgsysteem
bouwaanvragen
- passieve sensibilisatie
6. Mobiliteit
- deelname van schepen of milieuambtenaar aan gemeentelijke
begeleidingscommissie
- passieve sensibilisatie
7. Natuur
- opvolgen bermbesluit
- promotie van het gebruik van streekeigen soorten
- toepassen van code van goede natuurpraktijk
8. Hinder
- digitaal opvolgen van milieuklachten (MKROS)
- passieve sensibilisatie
9. Bodem
- inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige
- code van goede praktijk toepassen voor vergunnen van tijdelijke
grondopslagplaatsen (TOP)
10. Duurzame ontwikkeling
- passieve sensibilisatie

Schematisch overzicht van de reeds gerealiseerde en de te realiseren
voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst op basisniveau
Thema
1. Instrumentarium

2. Afval

3.Milieuverantwoord
productgebruik
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Gerealiseerd
A.organisatie milieudienst
met milieuambtenaar
B. centraal meldpunt
milieuklachten
C. gemeentelijke adviesraad (MiNa)
D. gemeentelijk milieubeleid
E. gegevensinvoer in
databanken (MMIS)
F. Handhaving VLAREM

Te realiseren
A. aanpassing kader

A. afvalpreventie en
hergebruik
B. selectieve inzameling en
restafval
C. opruimen gevaarlijke
afvalstoffen

A. verdere opvolging

A. implementeren
duurzaam

A. opname in bestekken

B. vermelding klachtenprocedure via website
C. controle statuten
D. opstellen visienota
milieu
E. gestructureerde ingaven
F1. opleiding VLAREM
milieuambtenaar
F2. voorlopig samenwerkingsakkoord
politiezone

B. erkende verwerking
bermmaaisel
C. samenwerking erkend
verwijderaar (asbest –
chemisch afval)
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geëxploiteerd
hout (FSC)
B. gebruik gekeurd breekpuin
C. passieve sensibilisatie
4. Water

5. Energie

6. Mobiliteit

A. pesticidenreductie :
controle op aankoop
pesticiden via POCERlijst

B. passieve sensibilisatie
rationeel watergebruik
en pesticidenreductie
A. uitvoeren energieboekhouding openbare
gebouwen (via Comeet
Eandis)
B. passieve sensibilisatie
C. opvolgsysteem energieprestatiedatabank
dienst stedenbouw
A. passieve sensibilisatie
B. oprichting verkeerscommisie en
gemeentelijke
begeleidingscommisie
inzake het mobiliteitsconvenant

7. Natuur

A. opvolgen bermbesluit
B. promotie streekeigen
soorten en autochtoon
plantenmateriaal

8. Hinder

C. toepassen code van
goede natuurpraktijk
A.
opvolgen
milieuklachten
B. passieve sensibilisatie

9. Bodem
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B. opname in bestekken
C. periodieke publicaties
website en infokrant
A1. indeling gemeentelijke
openbare domeinen in
risicoklassen
A2. gebruik alternatieve
onkruidbestrijdingsmiddelen
A3. toepassen pesticidentoets bij heraanleg of
omvorming openbaar
domein
B. periodieke publicaties
website en infokrant

B. periodieke publicaties
website en infokrant

A. periodieke publicaties
website en infokrant
B. uitbreiding experten
verkeerscommisie en
gemeentelijke
begeleidingscommisie
inzake het mobiliteitsconvenant met schepen
van leefmilieu of
milieuambtenaar
A. verwijderen bermmaaisel naar erkend
afvalverwerker (attest)
B1. opname in bestekken
en stedenbouwkundige
reglementen
B2. toepassen bij
heraanleg
openbaar domein
A. inbrengen milieuklachten in MKROS
B. periodieke publicaties
website en infokrant
A. inschakelen erkend
bodemsaneringsdeskundige
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10.Duurzame
ontwikkeling

Financiële
gevolgen

A. passieve sensibilisatie

B. toepassen code van
goede praktijk voor
vergunnen tijdelijke
grondopslagplaatsen
(TOP)
A. periodieke publicaties
website en infokrant

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Milieu. Bijdrage van de
hogere
overheden
voor werkingsuitgaven

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming Budgetcode
29.369,80 EUR 879/465-01

Dienst
GD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
milieusamenwerkingsovereenkomst (basisniveau) tussen de Gemeente Bredene
en de Vlaamse overheid. Deze voorwaarden maken integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 11: jeugddienst - Jeugd. Opdracht van levering van speelpleintoestellen ten behoeve van
verschillende gemeentelijke speelpleinen. Vaststelling van de voorwaarden kostprijsraming
en 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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de vaststelling
jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/03/2010
houdende principiële goedkeuring diverse voorstellen aanleg speelpleinen /
petanquevelden en aankoop speelpleintoestellen voorjaar 2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/04/2010
houdende goedkeuring aankoop speeltoestellen ten behoeve van
verschillende gemeentelijke speelpleinen
bestek nr. 2010/JEUGD01

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 65.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van speelpleintoestellen, aanleg van speelpleinen en
petanquevelden en omheining van speelpleinen.
In zitting d.d. 22/03/2010 keurde het college van burgemeester en
schepenen het voorstel goed tot heraanleg Ter Cuereplein (afbakening
voetbalzone met lage heuvels, aankoop voetbaldoelen en fitheidstoestellen),
aankoop toestellen Reigersstraat (peutertoestel en multifunctioneel toestel)
en aanleg speelplein Brouwerijstraat (lage heuvels + 4 veerwippen).
Voor de aankoop van de diverse speelpleintoestellen werd een lastenboek
opgemaakt.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop
speelpleintoestellen
voorjaar 2010 - raming

Stemmen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
20.000,00 EUR 761/725-54
65.000,00 EUR

Dienst
BD

Met algemene stemmen

Verslag gemeenteraadszitting 26/04/2010

21

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2010/JEUGD01 vast van de opdracht voor
het leveren en plaatsen van speelpleintoestellen voor verschillende
gemeentelijke speelpleinen. Het bestek nr. 2010/JEUGD09 maakt integrerend
deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 12: financiële dienst - Brandbeveiliging. Omslag brandweerkosten 2008. Kennisneming
van de intrekking van de vaststelling van het definitief aandeel van de kosten.

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 15/01/1999 betreffende de budgettaire en diverse bepalingen van
de civiele bescherming waarbij de wet d.d. 31/12/1963 wordt gewijzigd
Ministerieel Besluit d.d. 10/10/1977 betreffende de vaststelling van de
normen voor het bepalen van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten in de
kosten inzake brandbeveiliging

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

brief d.d. 26/11/2009 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2008
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen d.d.
11/01/2010 van het definitief aandeel van de gemeente in de kosten voor
brandbeveiliging voor het dienstjaar 2008
kennisneming door de gemeenteraad d.d. 25/01/2010 van het definitief
aandeel van de gemeente Bredene in de kosten inzake brandbeveiliging voor
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•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Neemt kennis

het dienstjaar 2008.
brief d.d. 02/03/2010 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de stopzetting van de procedure tot berekening van de
brandweerbijdragen voor 2008, gemeenterekening 2007
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/03/2010 houdende de kennisneming van de intrekking van de vaststelling
van het definitief aandeel van de brandweerkosten 2008

Op 15 maart jl. ontving het gemeentebestuur echter een nieuw schrijven
van Paul Breyne, provinciegouverneur West-Vlaanderen, met de melding
dat de Minister van Binnenlandse Zaken van oordeel is dat ingevolge de wet
van 20/07/2005, houdende diverse bepalingen waarbij o.a. artikel 10 van de
wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming werd gewijzigd, de
gemeente Harelbeke met ingang van 1 januari 2006 opnieuw bij de
berekening van de brandweerbijdragen moet worden betrokken.
Ingevolge deze zienswijze van de minister heeft de gouverneur beslist de
procedure m.b.t. de berekeningen van de brandweerbijdragen dienstjaar
2008 - gemeenterekening 2007 stop te zetten. Er zullen bijgevolg geen
bijdragen of toelagen van de lopende rekening worden gehouden, zoals
eerder werd aangekondigd (227 482,45 EUR).
De gouverneur heeft tevens beslist vanaf nu de achterstallige berekeningen
chronologisch aan te pakken en de achterstand die is ontstaan zo vlug
mogelijk weg te werken. Begin 2010 is de procedure voor het dienstjaar
2003 (gemeenterekening 2002) gestart.

De gemeenteraad neemt kennis van de intrekking van het definitief aandeel in
de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar 2008.

Punt 13: financiële dienst - Algemeen. Toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van de beraadslaging nr. 10/09 d.d. 02/03/2010 van
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om aan de emeente
Gemeente een lijst te bezorgen van de inwoners die een verhoogde tegemoetkoming inzake
geneeskundige verzorging genieten

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het toelagereglement inzake de toekenning van
gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van inwoners – uitbreiding
rechthebbenden
brief d.d. 04/03/2010 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen van
de inwoners van de gemeente die op 01/01/2010 recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

Neemt kennis

Op vraag van het gemeentebestuur stelt het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid sedert 1994 een lijst ter beschikking van de
inwoners die over het WIGW-statuut en sinds 2009 ook van de inwoners
die over het OMNIO-statuut beschikken.
Het toelagereglement d.d. 21/10/2008 betreffende de toekenning van gratis
restafvalzakken voorziet dat o.a. gezinnen waarvan een gezinslid het
WIGW-statuut of OMNIO-statuut geniet, recht hebben op 20 gratis
restafvalzakken/jaar (30l).
De voorwaarden van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de
sociale zekerheid zijn ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de Kruispuntbank
voor het bekomen van de lijst van de personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
die op 01/01/2010 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of DOSZ.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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