VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/06/2010

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 31/05/2010

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
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, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 31/05/2010 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Brandweerhervorming. Instap in de operationele
(hulpverleningszone I West-Vlaanderen). Goedkeuring financiële verdeelsleutel

Aanwezig

prezone

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

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel
68, §3
Koninklijk Besluit d.d. 02/02/2009 houdende vaststelling van de territoriale
afbakening van de hulpverleningszones
brief van de minister van binnenlandse zaken d.d. 11/01/2010 met
betrekking tot de oprichting van een aantal operationele prezones
brief van Luc Vanparys, voorzitter prezoneraad Brugge-Oostende, d.d.
12/05/2010

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 26/04/2010 van de nota inzake de brandweerhervorming, de financiële
weerslag van deze hervorming en standpuntinname
verslag van de vergadering van de prezoneraad Brugge-Oostende d.d.
27/04/2010
nota inzake de brandweerhervorming en de financiële weerslag hiervan

De organisatie van de brandweer en de financiering hiervan wordt
momenteel nog steeds geregeld door de wet van 31/12/1963. Op
15/05/2007 werd evenwel, dit naar aanleiding van de ramp bij Gellingen, de
wet betreffende de civiele veiligheid goedgekeurd.
De belangrijkste principes van deze wet zijn:
- het principe van snelste adequate hulp: de operationele diensten die het
snelste op de plaats van interventie zijn met de adequate middelen
- territoriale afbakening van de zone
- zone met rechtspersoonlijkheid
- financiering van de zone.
Op 02/02/2009 werd het Koninklijk Besluit goedgekeurd tot vaststelling
van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. WestVlaanderen werd ingedeeld in 4 zones. Bredene werd opgenomen in
hulpverleningszone 1 (bestaande uit 17 gemeenten: Blankenberge,
Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke,
Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp, Oostende, Oudenburg, Torhout,
Zedelgem en Zuienkerke).
Tot op heden zijn er nog geen verdere uitvoeringsbesluiten van de
kaderwet van 2007.
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•

•

In afwachting van de verdere uitvoering van de kaderwet van 2007 worden
de gemeenten evenwel in de mogelijkheid gesteld om een operationele
prezone op te richten en kunnen deze prezones reeds afspraken maken
inzake de financiële verdeelsleutel. De voorbije maanden werd op het
niveau van de burgemeesters (prezoneraad van de hulpverleningszone 1)
overleg gepleegd met betrekking tot de oprichting van een prezone en
een financiële verdeelsleutel voor deze prezone. Dit resulteerde in een
conclusie van de prezoneraad (vergadering 27/04/2010) dat het
noodzakelijk is voor de verdere goede werking van de hulpverlening in
onze regio om een aanvraag in te dienen bij de minister van binnenlandse
zaken om, zo spoedig als mogelijk, als operationele prezone te kunnen
functioneren. Deze kandidaatstelling kan federale middelen genereren en
bovendien moet de werking van de operationele prezone een
schaalvoordeel en synergie kunnen opleveren. Deze samenwerking moet
de dienstverlening binnen de hulpverleningszone 1 optimaliseren (hogere
dekkingsgraad, wegwerken van de zogenaamde “witte vlekken”).
Voor de stabiliteit van de operationele werking van de prezone is een
akkoord noodzakelijk over de onderlinge verdeling van de kosten. In de
prezoneraad werd door de aanwezige burgemeesters principieel akkoord
verleend aan de financiële verdeelsleutel zoals voorgesteld door de stad
Blankenberge:
Beernem
Blankenberge
Bredene
Brugge
Damme
De Haan
Gistel
Ichtegem
Jabbeke

•

Knokke-Heist
Middelkerke
Oostende
Oostkamp
Oudenburg
Torhout
Zedelgem
Zuienkerke

12,20%
3,48%
29,51%
2,50%
1,01%
2,61%
2,49%
0,31%

Een raming leert ons dat op basis van dit voorstel het aandeel in de kosten
van de hulpverleningszone 1 voor ons bestuur 435.178 EUR zal bedragen.
Volgens de berekening van de financieel deskundigen die werden aangesteld
binnen de Task Force zou volgens deze federale verdeelsleutel het aandeel
van Bredene 2,1% bedragen, wat voor het jaar 2011 zou overeenstemmen
met een dotatie van 497.284.774 EUR.
Huidig aandeel
123.682 EUR

•

1,67%
2,09%
1,76%
31,38%
1,23%
3,31%
1,38%
1,53%
1,54%

Voorstel Blankenberge
435.178 EUR

Federale verdeelsleutel
497.284 EUR

Deze verdeelsleutel blijft geldig tot minstens 2014 en kan vanaf 2015
slechts gewijzigd worden bij beslissing van de meerderheid van de
burgemeesters in de prezoneraad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds in zitting van
26/04/2010 kennis genomen van de nota inzake brandweerhervorming en
de financiële weerslag ervan en tegelijkertijd de burgemeester
gemandateerd om zich te engageren in de deelname aan de oprichting van
een operationele prezone in het kader van de brandweerhervorming. In
zitting van 14/06/2010 heeft het college van burgemeester en schepenen dit
engagement bevestigd. Deze oprichting is slechts mogelijk indien alle
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•

gemeenteraden van de 17 gemeenten die deel uitmaken van deze
hulpverleningszone hieraan hun goedkeuring hechten.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om goedkeuring te
hechten aan de instap in de operationele prezone en aan de financiële
verdeelsleutel.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de instap in de operationele
prezone van de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen met ingang van 1/07/
2010.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende financiële
verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten van deze operationele kosten
van de hulpverleningszone.
Beernem
Blankenberge
Bredene
Brugge
Damme
De Haan
Gistel
Ichtegem
Jabbeke

1,67%
2,09%
1,76%
31,38%
1,23%
3,31%
1,38%
1,53%
1,54%

Knokke-Heist
Middelkerke
Oostende
Oostkamp
Oudenburg
Torhout
Zedelgem
Zuienkerke

12,20%
3,48%
29,51%
2,50%
1,01%
2,61%
2,49%
0,31%

Punt 3: technische dienst - Verkeer en mobiliteit
Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Hendrik Consciencelaan, Prinses Marie-Josélaan en Bruggelaan op 29/05/2010

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
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, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

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

•
•
•
•
•

tijdelijke politieverordening d.d. 19/05/2010 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Hendrik Consciencelaan,
Prinses Marie-Josélaan en Bruggelaan naar aanleiding van een Open
Schooldag op 29/05/2010, organisatie Vrije Basisschool Duinen, Peter
Benoitlaan 15, 8450 Bredene

Feiten, context •
en argumentatie

Naar aanleiding van een Open Schooldag op 29/05/2010, organisatie Vrije
Basisschool Duinen, Peter Benoitlaan 15, 8450 Bredene was het
noodzakelijk om bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Hendrik
Consciencelaan, Prinses Marie-Josélaan en Bruggelaan door de
burgemeester te laten vaststellen.

Verwijzingsdocumenten

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening d.d.
19/05/2010 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Hendrik Consciencelaan, Prinses Marie-Josélaan en Bruggelaan,
naar aanleiding van een Open Schooldag op 29/05/2010, organisatie Vrije
Basschool Duinen, Peter Benoitlaan 15, 8450 Bredene.

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

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

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Veldstraat

Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 08/06/2010, werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Roger Osaer, Veldstraat 20, 8450 Bredene, voor het reserveren van een
parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit ter hoogte van de
woning, gelegen op voornoemd adres. Aanvrager is een persoon met een
handicap.

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het enerzijds wel positief is dat
voorstellen inzake wijziging van verkeersreglementen snel worden
voorgelegd aan de gemeenteraad, maar die anderzijds betreurt dat dit ten
nadele is van de volledigheid van het dossier. In het voorligggend dossier
ontbreekt immers het advies van de verkeerscommissie.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat alle fracties zijn
vertegenwoordigd in de expertencommissie van de verkeerscommissie en
dat mag worden verondersteld dat de afgevaardigden hun fracties
informeren over de adviezen die werden verstrekt.

Verwijzingsdocumenten

Tussenkomsten

•
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 07/08/2007 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Veldstraat.
Artikel 2
In de Veldstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Veldstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de achtergebouwen
van de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 4
In de Veldstraat, meer bepaald ter hoogte van de huizen nrs. 20 en 41, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 5
In de Veldstraat is het parkeren verboden over een afstand van 2 meter langs
weerszijden van de uitrit van de garage gelegen nr. 25.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.

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

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

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Kerkstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/02/2010
houdende tijdelijke politieverordening op de politie van het wegverkeer
betreffende de Kerkstraat

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
parkeerverbod in de Kerkstraat, meer bepaald langs weerszijden van de
garage van het huis nr. 16, dit op vraag van Germain Debruyne, die
moeilijkheden ondervond bij het in- en uitrijden van deze garage (frequent
stationeren van voertuigen tot tegen de randen van de garagetoegang).
Bij beslissing d.d. 15/02/2010 is het college van burgemeester en schepenen
reeds overgegaan tot het vaststellen van een tijdelijke politieverordening
houdende invoeren van voornoemde restrictie op deze plaats.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/02/2009 houdende het opnieuw
vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Kerkstraat.
Artikel 2
In de Kerkstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ naar de kerk.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 3
In de Kerkstraat, meer bepaald op de tweede parkeerhaven op de parking voor
het jeugdhuis is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
In de Kerkstraat is het parkeren verboden:
- in de bocht ter hoogte van het jeugdhuis;
- langs de zijde van de even huisnummers, meer bepaald langs weerszijden van
de garage van het huis nr. 16
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Pieter Breugelstraat)

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
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, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid
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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

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 08/06/2010, werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Maureen Creminger, Pieter Breugelstraat 16, 8450 Bredene, tot het
voorzien van een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit
ter hoogte van de woning, gelegen op voornoemd adres.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Pieter Breugelstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 16, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c. van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.

Punt 7: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Vaartstraat)

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
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
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Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/07/2004 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Vaartstraat
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Janos Lukacs, Vaartstraat 2,
8450 Bredene, tot het invoeren van parkeerverbod in de Vaartstraat, meer
bepaald tussen de garages van de huizen nrs. 2 en 4 en dit na beëindiging
van de riolerings- en bestratingswerken in de Prinses Elisabethlaan. Het inen uitrijden van de garage van het huis nr. 2 wordt bemoeilijkt door
voertuigen die tot juist tegen de rand van de garage worden geparkeerd.
Voornoemde gewestweg zou vanaf half juli terug voor het verkeer worden
opengesteld.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 05/07/2004 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Vaartstraat.
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Artikel 2
In de Vaartstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant
van de even huisnummers en E7 aan de kant van de oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Vaartstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de oneven huisnummers, over een afstand van 1 meter,
vanaf 5 meter van de hoek met de Steenovenstraat, richting kanaal
- langs de zijde van de even huisnummers, tussen de garages van de huizen nrs.
2 en 4.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de bebouwde kom
(zonereglementering)

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
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, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
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•

Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende het opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de bebouwde kom

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over het voorstel van
de lokale politie Bredene/De Haan tot het wijzigen van de afbakening van de
bebouwde kom, meer bepaald uitbreiding tot aan de Brugsesteenweg (N9)
nr. 37 (opname van het nieuw winkelcentrum Ede Boulevard en nabije
bushalte in de bebouwde kom).

•

Raadslid Danny Hollevoet die opmerkt dat voor de wijziging van
verkeersreglementering langs gewestwegen, hier i.c. de Brugsesteenweg,
het advies noodzakelijk is van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Voorzitter Willy Vanhooren die voorstelt om het dossier toch goed te
keuren, mits toevoeging aan het besluit van “onder voorbehoud van het
gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer”.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het bepalen van de afbakening
van de bebouwde kom in zijn globaliteit dient bekeken, aangezien bvb. in de
Danckaertstraat de bouw van nieuwe woningen eveneens een aanpassing
noodzakelijk maakt.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat hiertoe reeds
opdracht werd gegeven aan de bevoegde dienst.

Verwijzingsdocumenten

Tussenkomsten

•
•

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 22/06/2009 houdende het opnieuw
vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de bebouwde kom (zonereglementering).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt, onder voorbehoud van het noodzakelijk gunstig advies
van het Agentschap Wegen en Verkeer, het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende de bebouwde kom (zonereglementering)
opnieuw vast.
De bebouwde kom van Bredene wordt als volgt afgebakend:
1. Prinses Elisabethlaan, vanaf de Sasbrug, richting Bredene-Sas
2. Brugsesteenweg, vanaf huis nr. 37, richting Bredene-Sas
3. Sluizenstraat, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt met de Noord-
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Edestraat
4. Noord-Edestraat, vóór het huis nr. 97, richting Pieter Breugelstraat
5. Zandstraat, vóór het kruispunt met de Vloedstraat, richting
Duinenstraat
6. Driftweg, ter hoogte van het huis nr. 3, richting Bredene-Duinen
7. Zeekoetstraat ter hoogte van de Tongstraat
8. Tarbotstraat, ter hoogte van de scheiding van de huizen nrs. 3 en 5
9. Kapelstraat, vóór het kruispunt Klemskerkestraat, richting BredeneDuinen
10. Klemskerkestraat, voorbij het kruispunt met de Zandstraat, richting
Bredene-Duinen
11. Koerslaan, vóór het kruispunt met de Kapelstraat, richting BredeneDorp
12. Koerslaan, vóór het kruispunt met de Ruiterlaan, richting BredeneDuinen
13. Zeepaadje, vóór het kruispunt met de Koerslaan, richting Koerslaan
14. Duindoornstraat, vóór het kruispunt met de Koerslaan, richting
Koerslaan
15. Danckaertstraat, vanaf de gemeentegrens met De Haan
16. Danckaertstraat, vóór het kruispunt met de Spanjaardstraat, richting
D’Heye
17. afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Groenendijk
18. afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Breeweg
19. afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Zeelaan
20. afrit Koninklijke Baan, ter hoogte van de Klemskerkestraat
21. Spuikom:
* afrit naar de Spuikomlaan
* afrit naar het A. Plovieplein-Europastraat
* afrit naar de Spaarzaamheidstraat (Maertensbrug)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F1 en F3.

Punt 9: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van het
jaaroverzicht 2009 inzake 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 ;
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, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Gilbert Vanleenhove, raadslid
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kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende wijzigen van de
algemene politieverordening (meer bepaald de afdelingen 1.1 en 4.2) naar
aanleiding van het plaatsen van een automatische zuil en slagboom aan de
ingang van het containerpark
jaaroverzicht 2009 inzake de gemeentelijke administratieve sancties

•

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

•

•

Neemt kennis

De gemeenteraad stelt in zitting van 16/02/2009 een nieuwe algemene
politieverordening vast, die voortaan toelaat om bepaalde inbreuken te
bestraffen aan de hand van gemeentelijke administratieve sancties.
Ter informatie werd voor de gemeenteraad een jaaroverzicht opgesteld dat
aangeeft op welke manier de gemeentelijke administratieve sancties
concreet zijn toegepast in 2009. Het systeem zelf en de procedure om een
straf op te leggen worden in dit jaaroverzicht kort nog eens toegelicht,
alsook de bestrafbare inbreuken. Tot slot wordt ook een cijfermatig
overzicht verstrekt van het aantal opgelegde straffen.

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen waarom in vier gevallen
geen administratieve sancties werden opgelegd en die opmerkt dat uit het
verslag ook niet blijkt of door een aantal personen gebruik werd gemaakt
van de beroepsmogelijkheid.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat de nodige informatie zal
worden bezorgd over de redenen van het niet opleggen van een
gemeentelijke administratieve sanctie en dat door geen enkele (rechts-)
persoon een beroep werd ingesteld tegen de beslissing van de
sanctionerend ambtenaar.

De gemeenteraad neemt kennis van het jaaroverzicht 2009 inzake de
gemeentelijke administratieve sancties.

Punt 10: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2009 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting

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

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 72 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
artikels 15 t.e.m. 19 van het Decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/07/1998 en omzendbrief BA-98/07
d.d. 15/10/1998 tot regeling van de toezending van besluiten van de
gemeenteraad betreffende de begrotingen en rekeningen naar de Vlaamse
regering

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Voorgeschiedenis

brief d.d. 12/03/2010 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de te verstrekken toelichting bij de jaarrekening en de
begrotingsrekening 2009
jaarrekening 2009 bestaande uit: de begrotingsrekening, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting, het verslag over de begrotingsrekening en
de vereiste bijlagen
bijgevoegde documenten:
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

Fase
Vaststelling van het budget
2009
Vaststelling van de wijziging
van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget
2009 nr. 1 in gewone dienst
en nr. 2 in buitengewone
dienst
Kennisneming
van
de
jaarrekening 2009
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Actie
gemeenteraadsbeslissing

Datum
18/12/2008

gemeenteraadsbeslissing

21/09/2009

collegebeslissing

07/06/2010
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Feiten,
•
context
en
argumentatie

•
•

De jaarrekening wordt door de gemeenteontvanger toegezonden aan het
college van burgemeester en schepenen. Het college dient in toepassing van
artikel 78 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit de
voorgelegde rekening te verifiëren en te bevestigen dat alle handelingen
waarvoor zij bevoegd is, correct zijn opgenomen in de rekening, in casu de
vastgestelde rechten en de vastleggingen.
De begrotingsrekening omvat elk begrotingsartikel, in volgorde van de
functioneel-economische code, waarbij het totaal van de uitgaven en
ontvangsten van elk begrotingsartikel wordt gemaakt.
De vermelde resultaten :
- begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare
ontvangsten en anderzijds de vastleggingen.

Gewone dienst

2007
4 807 612,11

2008
5 103 541,86

2009
5 283 621,36

Buitengewone dienst
2007
1 488 637,94

2008
920 850,86

2009
767 215,85

- boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de nettovastgestelde rechten (vastgestelde rechten verminderd met de
onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten) en de aangerekende
uitgaven.
Gewone dienst

2007
6 338 959,14

2008
6 852 273,05

2009
7 169 705,77

Buitengewone dienst
2007
3 508 990,63

2008
3 681 339,23

2009
3 559 898,24

•

De begrotingsrekening van het jaar 2009 wordt in gewone dienst als volgt
afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Saldo van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige dienstjaren in 2009
Uitgaven vorige dienstjaren in 2009
Saldo van de vorige dienstjaren
Overboekingen:
Resultaat van de begrotingsrekening
2009 in gewone dienst
Resultaat van de begrotingsrekening
2008 in gewone dienst
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20 354 888,01
19 017 734,00
1 337 154,01
824 775,59
- 18 149,90
842 925,49
2 000 000
+ 180 079,50
+ 295 929,75
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Het resultaat over het dienstjaar 2009 (gewone dienst) ligt 115 850,25 EUR
lager dan het resultaat gerealiseerd in 2008. Dit resultaat werd bekomen na
berekening van het saldo eigen dienstjaar, het saldo vorige dienstjaren en de
overboekingen. Ondanks het positief resultaat wordt toch gewezen op het
belang van de beheersing van de kredieten. De beperking van de uitgaven is
een noodzaak om de geplande investeringen, opgenomen in de meerplanning,
te kunnen realiseren.

Tussenkomsten

•

Er werd, als bijlage aan de dienstjaarrekening 2009, door de financiële dienst
een uitgebreide, toelichtende nota opgesteld. Het verslag bevat de opgave van
de onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het begrotingsen boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 2008-2009, de
vergelijking begroting-rekening 2008 en een overzicht van de buitengewone
dienst 2009.

•

Bij de rekening worden gevoegd :
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld
•

•

•

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de bewering van schepen Jacky
Maes dat er geen belastingsverhogingen waren, onjuist is. In 2010 werden
immers de belastingen op tweede verblijven en kampeerterreinen verhoogd.
Het raadslid stelt ook vast dat de belasting op het ontbreken van
parkeerplaats zijn doel, i.c. ervoor zorgen dat bouwheren zoveel mogelijk
garages en parkeerplaatsen creëren, mist. Er moet immers worden
vastgesteld dat de inkomsten uit deze belasting aanzienlijk zijn en dat voor
een bepaald project zelfs een belasting voor 19 ontbrekende
parkeerplaatsen verschuldigd was. Het raadslid stelt voor om hier een
progressief tarief toe te passen waarbij de tarieven hoger liggen bij
meerdere ontbrekende parkeerplaatsen.
Schepen Jacky Maes die repliceert dat de meerderheid steeds het
standpunt heeft ingenomen dat ook het toeristisch cliënteel moet bijdragen
tot het in evenwicht houden van de financiële toestand van de gemeente.
Met de belastingen op tweede verblijven en kampeerterreinen wordt aan
het toeristisch cliënteel een billijke tussenkomst gevraagd in de kosten van
de dienstverlening die hen wordt geboden. In dit verband wijst de
burgemeester op het project “Grasduinen” dat straks zal worden beheerd
door het gemeentebestuur met alle hieraan verbonden kosten. Wat betreft
het verhogen van de tarieven van de belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen, vestigt schepen Maes er ook nog de aandacht op dat hier
een maximumtarief is opgelegd door de hogere overheid en dat deze
belasting slechts wordt opgelegd indien blijkt dat het voor de bouwheer
onmogelijk is om voldoende parkeerplaatsen te creëren en dat in bepaalde
gevallen de bouwheer zelfs wordt verplicht om minder appartementen te
bebouwen.
Voorzitter Willy Vanhooren die de geschiedenis schetst van het project
Grasduinen waarbij wordt benadrukt dat het gemeentebestuur hier zijn
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•

verantwoordelijkheid heeft genomen door zijn kandidatuur te stellen voor
het beheer van dit domein. Het project werd immers geconcipieerd naar
de wensen van de campingsector omdat deze campingsector, via de vzw
Grasduinen, ook ging instaan voor de exploitatie van deze zone. In laatste
instantie heeft de sector zich teruggetrokken uit dit project met als gevolg
dat het gemeentebestuur nu de exploitatie op zich dient te nemen. Met het
verhogen van de belastingstarieven voor de campings, wat overigens een
suggestie was van een aantal mensen uit de campingsector, wordt ervoor
gezorgd dat alle kampeerterreinen nu financieel zullen bijdragen tot dit
project.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het toeristisch cliënteel dat op
de campings verblijft niet het meest kapitaalkrachtige is en dat er moet
worden gezorgd dat door de belastingsverhogingen de financiële
draagkracht van deze groep niet wordt overschreden, aangezien dit een
nadelige invloed zal hebben voor de toeristische sector en bijgevolg ook op
de tewerkstelling die hierdoor wordt gegenereerd.

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen (Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2009, bestaande uit de
begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :

1. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat van
het dienstjaar
Positief
Negatief
2. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
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Gewone dienst
28 361 451,04

Buitengewone dienst
5 730 599,93

329 514,39

0,00

28 031 936,65

5 730 599,93

22 748 315,29

4 963 384,08

5 283 621,36

767 215,85

28 361 451,04

5 730 599,93

329 514,39

0,00

28 031 936,65

5 730 599,93
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Aanrekeningen
Boekhoudkundig
resultaat
van
het
dienstjaar
Positief
Negatief
3. Vastgestelde uitgaven
Aanrekeningen
Naar
het
volgend
dienstjaar over te dragen
vastleggingen

20 862 230,88

2 170 701,69

7 169 705,77

3 559 898,24

22 748 315,29

4 963 384,08

20 862 230,88

2 170 701,69

1 886 084,41

2 792 682,39

De begrotingsrekening en bijlagen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Kristof Vemeire namens de CD&Vfractie. Aanduiding van een een CD&V'er in de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
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, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/05/2010 houdende goedkeuring van

•
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•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

de aanpassing van de statuten aan het Gemeentedecreet, motiveringsnota
en beheersovereenkomst van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
mail van raadslid Kristof Vermeire d.d. 15/06/2010 houdende verzoek tot
toevoeging van een punt aan de agenda van de gemeenteraad

De gemeenteraad keurde in zitting d.d. 31/05/2010 de aanpassing van de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene aan het
Gemeentedecreet goed.
Daar er gekozen werd voor 12 bestuurders moet de verdeling conform
artikel 236 van het Gemeentedecreet gebeuren. Dit geeft als resultaat :
sp.a. 8, CD&V 3 en VB 1. De huidige samenstelling bestaat uit 1
afgevaardigd bestuurder, sp.a 8, CD&V 2 en VB 1. Dit betekent dus dat de
afgevaardigd bestuurder dient vervangen te worden door een gewoon
bestuurder. Het komt aan de CD&V-fractie toe om deze bestuurder aan te
duiden.
Raadslid Kristof Vermeire deelt namens de CD&V-fractie in zijn mail d.d.
15/06/2010 mee dat de CD&V-fractie Ghislain Tordeurs voorstelt als
bestuurder.
Toelichting
In de gemeenteraad van 31 mei 2010 werden de statuten van het Autonoom
gemeentebedrijf aangepast aan het Gemeentedecreet. Ingevolge de nieuwe
samenstelling van de organen dient de afgevaardigde bestuurder in de Raad van
Bestuur vervangen te worden door een door CD&V aan te duiden persoon.
De CD&V-fractie stelt voor om Ghislain (Guy) Tordeurs, Koerslaan 2/003 aan
te duiden in de Raad van Bestuur.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de CD&V-fractie inzake
de voordracht van Ghislain Tordeurs als lid van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 21/06/2010

Willy Vanhooren
voorzitter
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