VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/07/2010

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/06/2010

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 21/06/2010 worden goedgekeurd.

Punt 2: informatica - Opdracht van levering van hardware. Vaststelling van de lasten en
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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
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Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppert en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/07/2010
betreffende voorstel tot opdracht van levering van hardware.

Feiten, context •
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 22.000 EUR voorzien voor
het vernieuwen van hardware (pc’s en laptops).
Het huidige computerpark omvat 20 pc’s en 7 laptops die reeds 6 jaar of
ouder zijn. Deze pc’s zijn aan vervanging toe.
Voorstel lasten en voorwaarden
− Technische specificaties (minimale vereisten):

•

−

−

PC - configuratie 1 (vermoedelijk aantal : 17)
Processor

Intel Core i3-530

Intern geheugen

4 GB DDR3 (16 GB supported)

Harde schijf

320 GB SATA II - 7200rpm

Drive

DVD+/-RW

Netwerk

10/100/1000 Mbps

Poorten
Behuizing

1 seriële, 1 parallelle (ev. optioneel), 2 USB
poorten vooraan en 4 achteraan
zowel verticaal als horizontaal te plaatsen

Muis

optische scrollmuis

Toetsenbord

azerty (Belgisch), PS/2 of USB aansluiting

Besturingssysteem

Windows 7 Professional 32-bit

Garantie

3 jaar on site

PC - configuratie 2 (vermoedelijk aantal : 3)
Processor

Intel Core i5-650

Intern geheugen

8 GB DDR3 (16 GB supported)
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−

Harde schijf

500 GB SATA II - 7200rpm

Drive

DVD+/-RW

Netwerkkaart

10/100/1000 Mbps

Poorten
Behuizing

1 seriële, 1 parallelle (ev. optioneel), 2 USB
poorten vooraan en 4 achteraan
zowel verticaal als horizontaal te plaatsen

Muis

optische scrollmuis

Toetsenbord

azerty (Belgisch), PS/2 of USB aansluiting

Besturingssysteem

Windows 7 Professional 64-bit

Garantie

3 jaar on site

Laptop (vermoedelijk aantal : 7)
Processor

Intel Core i3-350M

Intern geheugen

3 GB DDR3

Harde schijf

320 GB SATA II - 7200rpm

Drive

DVD+/-RW

Netwerk

10/100/1000 Mbps, 802.11 b/g/n, bluetooth 2.1

Poorten/Slots

1 externe VGA-monitor, 1 hoofdtelefoon/
lijnuitgang, 3 USB, mediakaartlezer
17’’ mat/ontspiegeld – 1600x900

Scherm
Toetsenbord

•

Financiële
gevolgen

Besturingssysteem

azerty (Belgisch) met gescheiden numeriek
klavier
Windows 7 Professional 32-bit

Garantie

3 jaar pick-up/return

Kostprijsraming : 22.000 EUR

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

Tussenkomsten

•
•

Stemmen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
22.000 EUR 104/742-53
22.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen waarom voor de personal
computers wordt gekozen voor verschillende configuraties.
De gemeentesecretaris die anwoordt dat voor bepaalde diensten, i.c.
financiële dienst die intensief werkt met Excel, iets performantere
configuraties noodzakelijk zijn.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de lasten, voorwaarden en kostprijsraming (22.000 EUR
incl. btw) van de opdracht van levering van hardware als volgt vast :
•

Voorstel lasten en voorwaarden
− Technische specificaties (minimale vereisten):
−

−

−

PC - configuratie 1 (vermoedelijk aantal : 17)
Processor

Intel Core i3-530

Intern geheugen

4 GB DDR3 (16 GB supported)

Harde schijf

320 GB SATA II - 7200rpm

Drive

DVD+/-RW

Netwerk

10/100/1000 Mbps

Poorten
Behuizing

1 seriële, 1 parallelle (ev. optioneel), 2 USB
poorten vooraan en 4 achteraan
zowel verticaal als horizontaal te plaatsen

Muis

optische scrollmuis

Toetsenbord

azerty (Belgisch), PS/2 of USB aansluiting

Besturingssysteem

Windows 7 Professional 32-bit

Garantie

3 jaar on site

PC - configuratie 2 (vermoedelijk aantal : 3)
Processor

Intel Core i5-650

Intern geheugen

8 GB DDR3 (16 GB supported)

Harde schijf

500 GB SATA II - 7200rpm

Drive

DVD+/-RW

Netwerkkaart

10/100/1000 Mbps

Poorten
Behuizing

1 seriële, 1 parallelle (ev. optioneel), 2 USB
poorten vooraan en 4 achteraan
zowel verticaal als horizontaal te plaatsen

Muis

optische scrollmuis

Toetsenbord

azerty (Belgisch), PS/2 of USB aansluiting

Besturingssysteem

Windows 7 Professional 64-bit

Garantie

3 jaar on site

Laptop (vermoedelijk aantal : 7)
Processor

Intel Core i3-350M

Intern geheugen

3 GB DDR3

Harde schijf

320 GB SATA II - 7200rpm

Drive

DVD+/-RW

Netwerk

10/100/1000 Mbps, 802.11 b/g/n, bluetooth 2.1
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Poorten/Slots
Scherm
Toetsenbord

•

1 externe VGA-monitor, 1 hoofdtelefoon/
lijnuitgang, 3 USB, mediakaartlezer
17’’ mat/ontspiegeld – 1600x900

Besturingssysteem

azerty (Belgisch) met gescheiden numeriek
klavier
Windows 7 Professional 32-bit

Garantie

3 jaar pick-up/return

Kostprijsraming : 22.000 EUR

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

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Fritz Vinckelaan)

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•
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reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan
verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over het voorstel van
de wijkraad Dorp om in de Fritz Vinckelaan, meer bepaald in de omgeving
van de bushalte ter hoogte van het huis nr. 112, een oversteekplaats voor
voetgangers aan te leggen

Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat in de kopie van het ontwerp van
besluit dat werd bezorgd aan de raadsleden de gewijzigde tekst van het
voorliggend reglement niet in vet was aangeduid. Deze aanduiding is volgens
het raadslid noodzakelijk voor de duidelijkheid van het dossier.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 23/03/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan.
Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs beide zijden,
vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de pare huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, die het fietspad aanduiden, overeenkomstig artikel 74 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan :
- aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de Nukkerwijkstraat
(Nukkerbrug);
- ter hoogte van het huis nr. 26;
- ter hoogte van het huis nr. 63;
- ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22 tot aan de
vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het huis nr. 78;
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- ten noordoosten van de haakse aansluiting met de Sportstraat;
- ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- tussen huis Duinenstraat nr. 4 en huis nr. 2.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Over een afstand van 11 meter ter hoogte van het voorsorteringskader
tegenover de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt Duinenstraat, met
uitzondering van het gedeelte tegenover de uitrit van het huis nr. 173
* Onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- vanaf de Nukkerbrug tot 11 meter voor het voorsorteringskader ter hoogte
van de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August Plovieplein tot 78
meter voorbij het huis nr. 170;
- over een afstand van 3 meter ter hoogte van de uitrit van het huis nr. 173.
Artikel 5
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel van
onderbroken witte strepen ter hoogte van de aansluiting August
Plovieplein/Louis Vanderschaeghestraat over een afstand van 40 meter vanaf de
oversteekplaats voor voetgangers, gelegen ter hoogte van de zijgevel van het
huis August Plovieplein nr. 22. De middelste rijstrook wordt voorbehouden
voor het verkeer naar links, aangeduid door witte pijlen, die de richting
aanduiden die de voertuigen moeten volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig artikel 72.3 en
artikel 77.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 6
In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep:
- vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan de
respectievelijke huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de rijbaan en
uitvloeiend naar de kruispunten toe;
- vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant
van de pare huisnummers, aan weerszijden van de rijbaan, uitgezonderd ter
hoogte van de aansluitingen met openbare wegen;
- vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden van de rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 75.1.1°
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van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan worden een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan weerszijden
van de oversteekplaats voor voetgangers op 6,5 meter van het verhoogd
trottoir en uitvloeiend in beide richtingen naar de boordsteen toe;
- vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn, beginnend en
eindigend naast de gelijkgrondse berm met een maximum breedte van 3 meter
ter hoogte van de scheiding der huizen nrs. 200-202;
- in de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat,
zijde Bredene-Sas;
- op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meer bepaald ter hoogte van de
Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 16 ton, vanaf
de hoek van de Fritz Vinckelaan/Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot
het einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C21 16T.
Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van het huis nr.
54 voor het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte van de
zuidoosthoek van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte van het huis
nr. 66 en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord F21.
Artikel 12
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis nr. 254 tot op
het einde van de straat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1.
Artikel 13
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In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E9a met
onderbord.
Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het huis nr. 169A, dit overeenkomstig
de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 57, dit overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot zondag van
07.00 uur tot 19.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, tegenover het
huis nr. 43 (2 parkeerplaatsen), dit overeenkomstig de bepalingen van artikel
27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot zondag
- van 07.00 uur tot 19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van het huis nr.
86.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
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algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan worden op de parkeerstrook, gelegen tegenover het huis
nr. 75, individuele parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaats
afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 19
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat (Nukkerbrug)
tot aan het August Plovieplein wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Merelstraat)

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
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•
•

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

•

verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie
(expertencommissie) d.d. 08/06/2010

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig geadviseerd de vraag van Lionel
Clybouw, raadslid, om in de Merelstraat, meer bepaald ter hoogte van de
aansluiting Sluizenstraat, overlangse onderbroken witte strepen aan te
brengen. Wanneer op deze plaats voertuigen zijn geparkeerd, belemmeren
zij namelijk het zicht en het in- en uitrijden van de Merelstraat.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Merelstraat is de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van
overlangse onderbroken witte strepen, over een lengte van 10 meter, ter
hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat.

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

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
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Juridische grond

•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

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. 16/02/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Breeweg
verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
parkeerverbod in de Breeweg, langs de zijde van de even huisnummers,
meer bepaald vanaf huis nr. 26 tot 34. In de bocht van de Breeweg, ter
hoogte van het huis nr. 26, staat namelijk frequent een bedrijfswagen
geparkeerd, waardoor het zicht op het aankomend verkeer wordt
belemmerd.

Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die wijst op een tikfout in artikel 2 van voorliggend
ontwerp van besluit (“meerbepaald” ipv meer epaald”)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/02/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Breeweg).
Artikel 2
In de Breeweg wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, meer bepaald ter hoogte van de aansluiting Pauwhoflaan
(noordelijke zijde).
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975;
Artikel 3

Verslag gemeenteraadszitting 26/07/2010

12

In de Breeweg is het parkeren verboden:
- tussen Reigersstraat en Zijdeling, meer bepaald langs de zijde van het fietspad;
- langs de zijde van de even huisnummers, vanaf huis nr. 26 tot 34.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersborden E1.

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

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Koningin Astridlaan
verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)
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Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over het voorstel van
Jean Pierre Chielens, Dorpsstraat 44, 8450 Bredene, voor het reserveren
van een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit in de
Koningin Astridlaan (ten behoeve van bezoekers aan de dinsdagmarkt).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/02/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Koningin Astridlaan).
Artikel 2
In de Koningin Astridlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd
voor fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A:
- vanaf het huis Kapelstraat nr. 237 tot ter hoogte van de inrit Koningin
Astridlaan 1 met verboden rijrichting van het huis Kapelstraat nr. 237 naar
Koningin Astridlaan nr. 1
- in de verbindingsweg vanaf de Koningin Astridlaan tot de Kapelstraat, ten
oosten van het huis nr. 60 met verboden rijrichting van de Koningin Astridlaan
naar de Kapelstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden M3, M5, C1, F19
en D1 of C31, waar nodig.
Artikel 3
In de Koningin Astridlaan, meer bepaald in de dienstweg, gelegen naast het huis
nr. 36, wordt verbod van verkeer ingevoerd, uitgezonderd voor de aangelanden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersborden C3 met
onderbord “uitgezonderd aangelanden”.
Artikel 4
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de even huisnummers, vanaf het
huis Kapelstraat nr. 181 tot aan de scheiding van de huizen nrs. 85/87 is het
parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, is de
beperkte parkeerduur van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 (blauwe zone – max. 30 minuten)
- laatste 17 meter van de gelijkgrondse berm tegenover het huis nr. 2;
- op de gelijkgrondse berm tegenover het huis nr. 14
- laatste 25 meter van de gelijkgrondse berm tegenover de huizen nrs. 40 tot
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52.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen “van
maandag tot en met zondag – max. 30 minuten”;
Artikel 6
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, meer
bepaald vanaf het huis nr. 53B tot aansluiting Kapelstraat (nr. 237), met inbegrip
van de zeven parkeerhavens ter hoogte van het huis nr. 53B, is de beperkte
parkeerduur van toepassing van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 (blauwe zone – max. 30 minuten). Op deze
parkeerplaatsen is het toegelaten te parkeren met een bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag – max. 30
minuten”
Artikel 7
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de even huisnummers, meer
bepaald vanaf ter hoogte van de scheiding van de huizen nrs. 85/87 tot
aansluiting Kapelstraat (nr. 237), is de beperkte parkeerduur van toepassing van
maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
(blauwe zone – max. 30 minuten). Op deze parkeerplaatsen is het toegelaten te
parkeren met een bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag – max. 30
minuten”.
Artikel 8
In de Koningin Astridlaan is het parkeren verboden:
- op de eerste helft van de gelijkgrondse berm tegenover het huis nr. 2;
- op de gelijkgrondse bermen tegenover het huis nr. 8;
- op de eerste helft van de gelijkgrondse berm tegenover de huizen nrs. 40 tot
52.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E1.
Artikel 9
In de Koningin Astridlaan is het parkeren verboden aan de zijde van de oneven
huisnummers vanaf de scheiding van de huizen nrs. 53B-55B tot voorbij de inrit
van het huis nr. 57.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E1.
Artikel 10
In de Koningin Astridlaan, meer bepaald achter de laad- en loszone tegenover
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het huis nr. 2, is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit over een lengte van 6 meter.
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. Vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Reigersstraat)

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

•

verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie
(expertencommissie) d.d. 08/06/2010

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over:
- het inrichten van een oversteekplaats voor fietsers in de Reigersstraat,
meer bepaald ter hoogte van de verkeersdrempel (einde
dubbelrichtingsfietspad);

Verwijzingsdocumenten
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- het invoeren van parkeerverbod in de Reigersstraat ter hoogte van deze
oversteekplaats (verbeteren zichtbaarheid van de overstekende fietsers op
het tegenliggend verkeer)
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
In de Reigersstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht ter hoogte van de verkeersdrempel (einde
dubbelrichtingsfietspad)
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 2
In de Reigersstraat is het verboden te parkeren vanaf de verkeersdrempel
(einde dubbelrichtingsfietspad) tot aan de aansluiting met het Torenvalkenerf.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Noord-Edestraat)

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

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. 19/02/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Noord-Edestraat
verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
parkeerverbod in de Noord-Edestraat, langs de zijde van de even
huisnummers, meer bepaald vanaf het huis nr. 156 tot ter hoogte van het
huis nr. 97

•

Raadslid Dany Hollevoet die voorstelt om de behandeling van dit dossier uit
te stellen aangezien door het opnieuw in gebruik nemen van de Prinses
Elisabethlaan het verkeer in de Noord-Edestraat een stuk minder intensief
is geworden.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat het voorliggend politiereglement
wordt gewijzigd in functie van de vlotte bereikbaarheid van het
containerpark. Schepen Jacques Deroo die er tevens op wijst dat de
bestratingswerken die straks zullen worden uitgevoerd in de NoordEdestraat aanleiding kunnen geven tot intensiever verkeer. Bijgevolg wordt
de raad voorgesteld om dit voorstel goed te keuren.

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/02/2007 houdende vaststellen
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Noord-Edestraat).
Artikel 2
In de Noord-Edestraat, in de as van de rijbaan, ten oosten van de aansluiting
met de Vredestraat wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht,
overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
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Artikel 3
In de Noord-Edestraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Fritz Vinckelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Noord-Edestraat, vanaf het einde van de bebouwde kom tot voor de
ingang van het containerpark, is de toegang verboden voor bestuurders van
voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C21 ‘3,5t’.
Artikel 5
In de Noord-Edestraat is op de volgende plaatsen het parkeren op de rijbaan
verboden:
- vanaf de Fritz Vinckelaan tot aan de Vredestraat, langs de zijde van de even
huisnummers;
- vanaf de Breendonklaan tot Fritz Vinckelaan, langs de zijde van de oneven
huisnummers;
- langs de zijde van de even huisnummers, meer bepaald vanaf het huis nr. 156
tot ter hoogte van het huis nr. 97.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 6
In de Noord-Edestraat, meer bepaald tussen de in- en uitgang van het
gemeentelijk containerpark, langs deze zijde, over een lengte van 22 meter, is
het parkeren voorbehouden voor de diensten gemeentelijk containerpark.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “diensten gemeentelijk containerpark” + kaders, geschilderd op
wegdek.
Artikel 7
In de Noord-Edestraat, op de parkeerhaven ter hoogte van het huis nr. 31, is
het parkeren voorbehouden aan personen met een handicap.
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 8
In de Noord-Edestraat is het parkeren verboden langs de zijde van de oneven
huisnummers, meer bepaald ter hoogte van het verlaagd talud van het huis
nummer 71 over een afstand van 2 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
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Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat)

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat
verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft kennis genomen van het voorstel van Emily
Baert, raadslid, tot het beter signaleren van het fietspad Zandstraat en dit
vooral op de plaats, waar dit pad de Dorpsstraat kruist en plaatsen van
paaltjes aan het begin en einde van het gedeelte vanaf ter hoogte
Dorpsstraat 143 tot aansluiting Oude Tramstraat.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het
aanleggen van een oversteekplaats voor fietsers in de Dorpsstraat en dit
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meer bepaald ter hoogte van de aansluiting Zandstraat
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 25/05/2009
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Dorpsstraat
Artikel 2
In de Dorpsstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting
Zandstraat.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
De Dorpsstraat wordt verdeeld in twee rijstroken
* door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01.12.1975.
- vanaf de scheiding van huizen nr. 77/79 tot de scheiding van huizen nr.
93/95, onderbroken ter hoogte van nr. 91, in de bocht ter hoogte van
huizen nr. 85-87, ter hoogte van de garage van het huis nr. 76 en ter hoogte
van nr. 72
- vanaf het einde van de onderbroken streep, die begint ter hoogte van het
huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de Fr. Vinckelaan, eindigend in een
druppelvormige verkeersgeleider
* door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01.12.1975
- vanaf de scheiding huis nr. 29/watertoren tot de aansluiting met de
Sluizenstraat, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter van 0,70
meter
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met het Jagerspad
- vanaf het huis nr. 2 in de richting Fr. Vinckelaan over een afstand van 6
meter
- in de bocht ter hoogte van huis nr. 46 aansluitend op de volle witte lijn ter
hoogte van de scheiding der huizen Dorpsstraat 53/Duinenstraat 2.
Artikel 4
In de Dorpsstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat, wordt een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, zoals aangeduid op het plan in
bijlage, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
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Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht, zoals aangeduid op het plan in bijlage.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr 91 tot 95.
Artikel 6
In de Dorpsstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- vanaf zijde school naar oosthoek begraafplaats
- vanaf zijde huis nr. 46 naar zijde huis nr. 53
- vanaf zijde huis nr. 110 naar zijde begraafplaats
- ter hoogte van het huis nr. 38.
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 7
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep op 2 meter van het trottoir.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, worden op de parkeerstrook individuele parkeerplaatsen
ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 9
In de Dorpsstraat op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ worden 3 parkeerplaatsen ingericht, haaks ten
opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
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Artikel 10
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E5 aan de zijde
van de even huisnummers en het verkeersbord E7 aan de zijde van de oneven
huisnummers.
Artikel 11
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf huis nr. 46 tot de G. Gezellestraat langs de zijde van de even
huisnummers
- vanaf de bocht ter hoogte van huis nr. 46 tot het huis nr. 29 langs de zijde van
de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 12
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersborden E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het
algemeen verkeersreglement voorkomt.
Artikel 13
In de Dorpsstraat, op de parking tegenover het huis nr. 38, is het parkeren van
07.00 tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten en dit van
maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord
"van 07.00 tot 19.00 uur - max. 30 minuten" – “van maandag tot
en met zondag”.
Artikel 14
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11 meter vòòr
de scheiding der huizen nrs. 26 en 28 tot aan deze scheiding, is het parkeren van
07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord
"van 07.00 tot 19.00 uur - max. 30 minuten".
Artikel 15
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren beperkt tot
maximum 30 minuten, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
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op de parkeerplaatsen op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’
− aan de zijde van de onpare huisnummers, voorbij de ingang van de
watertoren over een afstand van 12 meter. Begin en einde van deze
parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van een verkeersgeleider.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Maximum 30 minuten”.
−

Artikel 16
In de Dorpsstraat, tussen Priorijhofstraat en Molenstraat, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 17
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf het Jagerspad tot en met ter hoogte van het huis nr. 144.
- vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het huis nr. 46 over
een lengte van 14 meter in de richting Sluizenstraat, zijde even huisnummers
- zijde begraafplaats, vanaf de Molenstraat tot 5 meter vòòr de hoofdingang van
de begraafplaats
- langs beide zijden ter hoogte van het huis nr 27
- aan de overzijde van de garage van het huis nr. 144 over een lengte van 5
meter
- ter hoogte van de twee toegangen van het speelplein aldaar (2 x 5 meter langs
weerszijden van de ingangen).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 10: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Waterhoenstraat)

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.
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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

•
•
•

•

verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft kennis genomen van de opmerking van wijkraad
Groenendijk dat het verkeer, komende uit de Zwanenstraat en uit het
daarnaast gelegen pad voor voetgangers en fietsers, wordt gehinderd door
voertuigen, die naast de bocht van de Waterhoenstraat geparkeerd zijn.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren
van parkeerverbod in de Waterhoenstraat, meer bepaald ter hoogte van de
aansluiting Zwanenstraat en ter hoogte van het daarnaast gelegen pad voor
voetgangers en fietsers.

Verwijzingsdocumenten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Waterhoenstraat wordt parkeerverbod ingevoerd, meer bepaald ter
hoogte van de aansluiting Zwanenstraat en het daarnaast gelegen pad voor
voetgangers en fietsers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 11: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Nieuwstraat)
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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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/02/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nieuwstraat
verslag van de vergadering d.d. 08/06/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie).

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 08/06/2010, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Patrick Lemarcq, Nieuwstraat 15, 8450 Bredene, voor het invoeren van
parkeerverbod in de Nieuwstraat, meer bepaald langs de oostelijke zijde
van de garage van het huis nr. 15 (lengte 1 m).
Aanvrager ondervindt moeilijkheden bij het in- en uitrijden van zijn garage,
doordat heel dikwijls voertuigen worden gestationeerd tot tegen de rand
van deze toegang.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 22/02/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nieuwstraat.
Artikel 2
In de Nieuwstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant
van de even huisnummers en door het verkeersbord E7 aan de kant van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Nieuwstraat is het parkeren verboden:
- tussen de garage van het huis Nieuwstraat nr. 63 en de garage van het
hoekhuis Steenovenstraat nr. 28;
- langs de oostelijke zijde van de garage van het huis Nieuwstraat nr. 73 over
een lengte van 1 meter;
- langs de oostelijke zijde van de garage van het huis nr. 15 over een lengte van
1 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 12: technische dienst - Veiligheid. Goedkeuring oprichting van een netwerk voor
psychosociale hulpverlening (PSH) in het kader van de gemeentelijke nood- en
interventieplanning

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk

Besluit
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•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•
•

•
•
•

•

interventieplanning.
Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/11/20009
houdende principiële goedkeuring algemeen nood- en interventieplan
Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/11/2009 betreffende de opheffing
besluit d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van het geactualiseerd
rampenplan en goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan
Bredene
goedkeuringsbesluit gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
26/01/2010 betreffende gemeentelijk nood- en interventieplan Bredene
versie 09.2
draaiboek psychosociaal interventieplan, federale overheidsdienst
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

Volgens artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 16/02/2006 dient elke
gemeente in te staan voor de modaliteiten en middelen van vervoer, opvang
en huisvesting van de getroffenen in geval van een evacuatie. Tevens dient
de informatieverstrekking aan de bevolking en de getroffenen optimaal te
worden georganiseerd.
De burgemeester is als beleidsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de
opmaak van een algemeen nood- en interventie Plan (ANIP) en een psycho
sociaal interventieplan (PSIP) in de gemeente.
Het PSIP, dat een onderdeel is van het ANIP, activeert en coördineert
psychosociale acties bij collectieve noodsituaties zowel in de acute fase als
in de nazorg voor alle getroffenen.
De structuur van het PSIP binnen de gemeentelijk noodplanning dient
gerealiseerd te worden door de oprichting van een netwerk psychosociale
hulpverlening (PSH), dat als doelstelling heeft tussen te komen in die
situaties waar de bestaande psychosociale diensten geen of onvoldoende
hulp kunnen bieden omwille van het dringende, massale en/of onverwachte
karakter van de situatie.
Via het PSH kunnen een groot aantal vrijwillige hulpverleners, onder een
bepaalde structuur, worden opgeroepen om op korte tijd in te staan voor
de basisopvang van de getroffen.
De gemeente dient met het PSH in te staan voor deze basisopvang. Het DSI
van het Rode Kruis staat na de basisopvang het PSH van de gemeente bij.
De basistaken van het PSH zijn :
- groeperen van de niet gewonden
- het transport van de niet gewonden naar het onthaalcentrum
- de installatie van een onthaalcentrum: opvang,registratie en psychosociale
ondersteuning
- de installatie van een telefooninformatiecentrum
- de installatie van het centraal informatiepunt
- eventueel het opzetten van een rouwkapel en openen van een
onthaalcentrum voor verwanten
De basistaken dienen door het PSH te worden uitgevoerd binnen het uur
na het ontstaan van de noodsituatie.
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•

•

•

•
•

•

•
•
•

Tussenkomsten

•

•

Stemmen

Voor het uitvoeren van de basistaken zijn heel wat medewerkers nodig,
zowel met een psychologische als administratieve onderbouw. Aan het
hoofd van een PSH staat een coördinator die instaat voor de sturing en het
overleg met de hulpverleners en logistieke krachten.
De veiligheidsdienst stelt voor om een oproep te richten aan het
gemeentepersoneel en het personeel van het OCMW en aan alle inwoners,
werkzaam in de sociale en medische sector, om zich als vrijwilliger te
engageren binnen het PSH. Tevens dient 1 PSH-coördinator werkzaam
binnen de sociale sector te worden gezocht.
De voorwaarden om als PSH-vrijwilliger te fungeren zijn:
- woonachtig in de directe nabijheid van de gemeente Bredene
- zich snel kunnen vrijmaken in geval van ramp
- werkzaam zijn in de sociale of medische sector om psychologische bijstand
te kunnen verlenen
- werkzaam zijn in een administratieve dienst om administratieve bijstand te
kunnen verlenen
Ieder lid van het PSH dient een adequate opleiding te krijgen inzake de
werking en de taakuitvoering in het PSH. Deze opleiding wordt door de
dienst DSI van het Rode Kruis verstrekt.
Om de nodige vrijwilligers bijeen te krijgen tijdens een noodsituatie voor
het bemannen van het PSH wordt door de veiligheidsdienst een PSHsamenwerkingsverband voorgesteld met de dienst slachtofferbejegening van
de lokale politie zone Bredene/De Haan en het PSH-netwerk van de
gemeente De Haan.
Initieel dient de gemeente die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband
zijn eigen PSH-werking op te starten. Bij een tekort aan personeel om het
PSH te bemannen kan een beroep worden gedaan op de PSH-vrijwilligers
van de andere gemeente.
Het samenwerkingsverband zal toelaten om uit een grotere poel van
vrijwilligers te putten tijdens een noodsituatie.
De noodplanningsambtenaar van gemeente De Haan stelt de samenwerking
voor tussen de PSH netwerken van de gemeente Bredene en De Haan aan
zijn eigen bestuur.
Er wordt door de veiligheidsdienst voorgesteld om te onderzoeken of een
hoofdcoördinator PSH binnen de dienst slachtofferbejegening van de lokale
politie zone Bredene/De Haan kan worden gevonden om het
samenwerkingsverband tussen beide PSH netwerken te ondersteunen.

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat er vier jaar is
verstreken tussen het Koninklijk Besluit inzake de nood- en
interventeiplanning en de oprichting van dit netwerk voor psychosociale
hulpverlening.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het lokaal nood-en
interventieplan pas begin dit jaar werd goedgekeurd door de gouverneur.
De gemeentesecretaris die er tevens de aandacht op vestigt dat pas recent
een studiedag werd georganiseerd met betrekking tot deze psychosociale
hulpverlening.

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de oprichting van een netwerk
voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het kader van het gemeentelijk nooden interventieplan.

Punt 13: secretariaat - Gemeentelijk patrimonium. Overeenkomst met Mobistar nv inzake
gebruik verlichtingspaal gemeentelijk sportcentrum als verbindingsstation. Goedkeuring
addendum

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/05/2006
houdende het afsluiten van een overeenkomst met Mobistar nv voor het
plaatsen door Mobistar nv van GSM-zendantennes met bijhorende
technische installatie op een verlichtingspyloon op het gemeentelijk
sportcentrum
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/07/2010
houdende principiële goedkeuring van de voorwaarden van het addendum
aan de overeenkomst met nv Mobistar inzake het gebruik van een
verlichtingspaal van het gemeentelijk sportcentrum als verbindingsstation
addendum aan de overeenkomst met nv Mobistar inzake het gebruik van
een
verlichtingspaal
van
het
gemeentelijk
sportcentrum
als
verbindingsstation

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeenteraad heeft in zitting van 24/04/2006 zijn goedkeuring gehecht
aan de voorwaarden van de overeenkomst met Mobistar nv inzake het
gebruik van een verlichtingspyloon op het gemeentelijk sportcentrum en
een deel van de omgeving ervan voor het plaatsen van GSM-zendantennes.
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•

Financiële
gevolgen

Hiervoor ontvangt ons bestuur een vergoeding van 4.500 EUR/jaar,
gekoppeld aan de index. Met het oog op de optimalisatie van het GSMverkeer wenst Mobistar nv 2 bijkomende Microwave Dishes met een
diameter van 30 cm te plaatsen. Hiervoor dient naast de bestaande
technische installatie tevens een bijkomende verdeelkast geplaatst.
Mobistar nv stelt voor om als vergoeding voor deze bijkomende plaatsing
een vergoeding van 200 EUR/jaar/dish te betalen.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden
van het addendum aan de overeenkomst met Mobistar van 10/05/2006 goed
te keuren.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Vergoeding bezetting
openbaar domein

Tussenkomsten

•

•

Raming Budgetcode
400 EUR/Jaar 421/163.01

Dienst
GD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat bij de goedkeuring door de
gemeenteraad tijdens de zitting van 24/04/2006 van de voorwaarden van de
oorspronkelijke overeenkomst met nv Mobistar inzake het gebruik van de
site op het sportcentrum duidelijk was afgesproken dat door nv Mobistar
een verklaring diende bezorgd waaruit de noodzakelijkheid van deze site
moest blijken. Het raadslid heeft evenwel vastgesteld dat het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 02/05/2006 deze overeenkomst
heeft afgesloten zonder dat deze verklaring werd bezorgd door nv
Mobistar.
Schepen Jacky Maes die voorstelt om de voorwaarden van het addendum
goed te keuren onder voorbehoud van het voorleggen van de noodzakelijke
verklaring door nv Mobistar. De gemeentesecretaris die stelt dat het
dossier pas zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen na ontvangst van deze verklaring door nv Mobistar.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van het
addendum aan de overeenkomst met nv Mobistar van 10/05/2006 inzake het
gebruik van een verlichtingspaal van het gemeentelijk sportcentrum als
verbindingsstation, dit onder voorbehoud van het voorleggen door nv Mobistar
van een verklaring waaruit de noodzakelijkheid blijkt van de site op het
gemeentelijk sportcentrum. Het addendum maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
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Punt 14: technische dienst - Aanleg fietspad Noord-Ede. Goedkeuring van de voorwaarden
van de overeenkomst Gemeente Bredene-nv Ostend Transport, Transshipment and Trading
betreffende precair grondgebruik voor de aanleg van een fietspad en verlichting

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/04/2009
houdende stedenbouwkundige vergunning aan bvba Boeyvard, Jan
Bouckaertstraat 2/31, 8790 Waregem voor het bouwen van een
shoppingcenter op het adres Brugsesteenweg 9-35 met inbegrip van o.a. de
aanleg van een fietspad langs de waterloop Noord-Ede
plan 2B nopens het aanleggen van een wandel- en fietspad tussen
Pescatorstraat en Brugsesteenweg, opgemaakt door studiebureau
Verhaeghe & partners bvba, Stationsstraat 2B, 8210 Loppem
ontwerp overeenkomst Gemeente Bredene-nv Ostend Transport,
Transshipment and Trading betreffende precair grondgebruik voor de
aanleg van een fietspad en verlichting

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
27/04/2009 werd bvba Boeyvard, Jan Bouckaertstraat 2/31, 8790 Waregem,
een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een
shoppingcenter op het adres Brugsesteenweg 9-35 met inbegrip van o.a. de
aanleg van een fietspad langs de waterloop Noord-Ede. Dit pad heeft een
openbare bestemming.
Het ontworpen fietspad is echter voor een gedeelte ingeplant op de
percelen, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 65V, eigendom van nv
Ostend Transport, Transshipment and Trading, Brugsesteenweg 1, 8450
Bredene. Voornoemde rechtspersoon is akkoord met het gratis en precair
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•

•

•

Tussenkomsten

•

•

•

gebruik van een gedeelte van hun grond voor de aanleg van deze
verkeersinfrastructuur.
Juridisch is het noodzakelijk dat een overeenkomst Gemeente Bredene-nv
Ostend Transport, Transshipment and Trading wordt afgesloten
betreffende het gratis en precair gebruik van voornoemde grond
(oppervlakte circa 808 m2) door eerstgenoemde contractant.
Samenvatting overeenkomst
- gebruik van de grond is gratis
- onderhoud van de grond ten laste van de Gemeente Bredene
- verwittiging nv Ostend Transport, Transshipment and Trading van de
aanvang van de werken tot aanleg van het fietspad en verlichting en dit
minstens 14 dagen vooraf
- uitnodiging van deze firma op de voorlopige oplevering van voornoemde
werken
- opmaak van een as-builtplan door de Gemeente Bredene
- afsluiten door de gebruiker van de grond van een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid (vanaf aanvang der werken tot einde overeenkomst).
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de
voorwaarden van de overeenkomst Gemeente Bredene-nv Ostend
Transport, Transshipment and Trading betreffende precair grondgebruik
voor de aanleg van een fietspad en verlichting.

Raadslid Dany Hollevoet die reeds bij de goedkeuring van de voorwaarden
van een gelijkaardige overeenkomst met de nv Aquafin de aandacht vestigde
op de noodzaak van een minimumtermijn van deze overeenkomst. Voor de
overeenkomst met de nv OTRA is dit, aldus het raadslid, des te
noodzakelijker gelet op het risico bij wijziging van bestuurders of
desgevallend faling. Het raadslid pleit dan ook voor het opnemen van een
minimumtermijn in deze overeenkomst.
De gemeentesecretaris die antwoordt dat het hier voorwaarden betreft die
zijn opgelegd door de nv OTRA en die wijst op het bestaan van
erfdienstbaarheid over een zone van 5 meter langs de oever van de
Noord-Ede. Deze zone van 5 meter moet door de eigenaar worden
vrijgehouden met het oog op het onderhoud van de Noord-Ede.
Voorzitter Willy Vanhooren die voorstelt om de voorwaarden van deze
overeenkomst goed te keuren en om, indien mogelijk, het fiets-/wandelpad
aan te leggen in de zone waarop een erfdienstbaarheid rust.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene-nv Ostend Transport, Transshipment and
Trading betreffende precair grondgebruik voor de aanleg van een fietspad en
verlichting. Het contract maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 15: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Vaststelling van het
programma 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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuvergunning (VLAREM II)
Decreet d.d. 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/10/2004 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
Decreet d.d. 24/12/2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 (Programmadecreet), inzonderheid artikel 86
Decreet d.d. 02/07/2008 betreffende het toeristisch logies

•
•
•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/10/2007 houdende vaststelling van
het ontwerp zoneringsplan voor de gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de kaderovereenkomst met de VMW inzake het
verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van de kaderovereenkomst Gemeente BredeneVMW inzake het verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud
en de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel
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•
•

Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het definitief
zoneringsplan van Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/10/2008
houdende de engagementsverklaring ten aanzien van de Vlaamse
milieumaatschappij betreffende het aansluiten van Bredense terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven op een gescheiden rioleringsstelsel

Feiten, context •
en argumentatie

Op 05/05/2010 heeft de Gemeente Bredene met de cvba VMW een
overeenkomst afgesloten betreffende de uitbouw, het onderhoud en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel (taken inzake de planning, de
(uit)bouw en de exploitatie van deze infrastructuur en het oplossen van de
juridische en administratieve randproblemen die zich ter zake stellen). De
VMW, die de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van onze
gemeente, biedt hierbij een specifiek dienstenpakket aan dat ontwikkeld is
voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet. Voor de
invulling en uitvoering van dit dienstenpakket heeft de VMW,
overeenkomstig de vigerende regelgeving inzake overheidsopdrachten, een
kaderovereenkomst afgesloten met nv Aquafin (samenwerkingsproject Rio
Act). De VMW kan naast Aquafin, ook andere onderaannemers engageren
voor taken, andere dan die taken, opgenomen in de kaderovereenkomst
VMW-Aquafin.

•

Mogelijke taken:
* inventarisatie bestaand rioleringsstelsel
* uitwerken onderbouwde visie voor uitbouw van een rioleringsstelsel
(detecteren ecologische en hydraulische knelpunten, ontwikkelen
toekomstvisie voor verder uitbouw rioleringsstelsel, etc….)
* jaarlijks opmaken van een rollend investerings-, onderhouds- en
renovatieprogramma en instaan voor de volledige coördinatie en realisatie
ervan
* dagelijks beheer volledige rioleringsstelsel
* klantencontactcentrum
* boekhoudkundige ondersteuning

•

De technische administratie stelt voor het programma-takenpakket 2010
Rio Act als volgt samen te stellen:
- studie en werken afkoppelen strandposten 1 en 6 (drukleiding) – 75.000
EUR
Strandposten 1 en 6 zijn niet aangesloten op het gemeentelijk
rioleringsstelsel waardoor een IBA (individuele behandeling van afvalwater)
dient voorzien. Bij de bouw van de nieuwe reddingspost 6 werd echter
dergelijke
installatie
gebouwd.
De
werking
van
deze
waterzuiveringsinstallatie liet echter te wensen over (een grote en plotse
overcapaciteit kon niet worden verwerkt). Tijdens de winterperiode
vielen ook de nodige scheikundige processen uit. Een nieuwe techniek is
het vermalen van specie en verpompen met een drukriolering naar het
gemeentelijk rioleringsnet. Voordeel is dat met een buis met kleine
diameter een grote afstand kan worden afgelegd – kleine sleuf met boring
onder Koninklijke Baan en trambedding
- opmaak gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) – 15.000 EUR
Opmaak van een gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor de gemeente –
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regeling van de projecten met betrekking tot respectievelijk de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting, evenals de
noodzakelijke afstemming van de projecten – afbakening van de
verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van zuivering van
afvalwater – verwezenlijking doelstellingen Kaderrichtlijnwater
- studie inzake afwatering campings – 27.000 EUR
Ons bestuur heeft zich geëngageerd om bepaalde initiatieven uit te werken
om de campinguitbaters te bewegen om in de toekomst hun
rioleringsstelsel volledig te scheiden (RWA en DWA) en dit via een
engagementsverklaring ten aanzien van de VMM. Opdat de Bredense
campings gescheiden zouden kunnen aansluiten op het collectorennet,
dient de bestaande rioleringstoestand in kaart gebracht en enkele mogelijke
oplossingen uitgewerkt (plannen bestaande en ontworpen toestand).
Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
75.000 EUR 87710 10/10 732-51
werken

Studie en
afkoppelen
strandposten 1 en 6
(drukriolering) – Rio
Act

Tussenkomsten

BD

Opmaak
gebiedsdekkend
uitvoeringsplan – Rio
Act

15.000 EUR 87710 10/10 733-60

BD

Studieopdracht inzake
afwatering campings –
Rio Act

27.000 EUR 87710 10/10 733-60

BD

•
•

•

Stemmen

Dienst

Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen hoeveel campings nu reeds
beschikken over een gescheiden rioleringsstelsel.
De gemeentesecretaris die antwoordt dat vermoedelijk nog geen enkel
kampeerterrein over een gescheiden rioleringsstelsel beschikt maar dat,
gelet op de investeringen die hier worden gepland door de nv Aquafin, de
campinguitbaters hier binnen een redelijke termijn de nodige inspanningen
zullen moeten doen. Wat dient begrepen onder “redelijke termijn” is nog
niet bepaald.
Schepen Jacques Deroo die er de aandacht op vestigt dat de werken die
gepland zijn door de nv Aquafin eveneens de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel omvat in de Koerslaan en omgeving.

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het programma-takenpakket 2010 Rio Act als volgt vast:
- studie en werken afkoppelen strandposten 1 en 6 (drukleiding) – 75.000 EUR
Strandposten 1 en 6 zijn niet aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel
waardoor een IBA (Individuele behandeling van afvalwater) dient voorzien. Bij
de bouw van de nieuwe reddingspost 6 werd echter dergelijke installatie
gebouwd. De werking van deze waterzuiveringsinstallatie liet echter te wensen
over (een grote en plotse overcapaciteit kon niet worden verwerkt). Tijdens
de winterperiode vielen ook de nodige scheikundige processen uit. Een
nieuwe techniek is het vermalen van specie en verpompen met een
drukriolering naar het gemeentelijk rioleringsnet. Voordeel is dat met een buis
met kleine diameter een grote afstand kan worden afgelegd – kleine sleuf met
boring onder Koninklijke Baan en trambedding
- opmaak gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) – 15.000 EUR
Opmaak van een gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor de gemeente – regeling
van de projecten met betrekking tot respectievelijk de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting, evenals de noodzakelijke afstemming
van de projecten – afbakening van de verantwoordelijkheid van de gemeente op
het vlak van zuivering van afvalwater – verwezenlijking doelstellingen
Kaderrichtlijnwater
- studie inzake afwatering campings – 27.000 EUR
Ons bestuur heeft zich geëngageerd om bepaalde initiatieven uit te werken om
de campinguitbaters te bewegen om in de toekomst hun rioleringsstelsel
volledig te scheiden (RWA en DWA) en dit via een engagementsverklaring ten
aanzien van de VMM. Opdat de Bredense campings gescheiden zouden kunnen
aansluiten op het collectorennet, dient de bestaande rioleringstoestand in kaart
gebracht en enkele mogelijke oplossingen uitgewerkt (plannen bestaande en
ontworpen toestand).

Punt 16: technische dienst - Openbare werken. Opmaken inventarisatie rioleringsnetwerk
(5e fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2006
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (1e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
9.982,50 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2007
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (2e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
9.801 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/04/2008
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (3e fase) aan studiebureau
Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende, voor de prijs van 9.961,33
EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van een kaderovereenkomst met de Vlaamse
maatschappij voor watervoorziening inzake het leveren van dienstverlening
voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van het gemeentelijk
rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (4e fase) aan studiebureau
Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende, voor de prijs van 14.975,00
EUR (incl. btw)
bestek inventarisatie rioleringsnetwerk (5e fase) - 2010/TD/AVDW/01

•

•

•

•

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van de gemeentelijke rioleringen.
Met inventariseren van de gemeentelijke rioleringen wordt bedoeld alle
metingen en handelingen die nodig zijn voor de hydraulische- en structurele
opmeting van toegangen, lozingspunten en structuren van de gemeentelijke
riool(waterzuivering)infrastructuur in een rapport gegoten volgens bepaalde
kwaliteitseisen.
Deze opdracht omvat:
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–

•

•
•

Financiële
gevolgen

het bovengronds inmeten en geografisch bepalen van inspectieputten
en hydraulische structuren van de gemeentelijke riolering met behulp
van minstens één dubbelfrequentie GPS ontvanger en/of een totaal
station
– het ondergronds inmeten van alle relevante gegevens van
inspectieputten en hydraulische structuren van de gemeentelijke
riolering
– het ter beschikking stellen van een meetploeg voor het uitvoeren van
de metingen volgens de opgelegde technische bepalingen
– het opmaken van de rapportering
De opmeting gebeurt in het Belgische referentiesysteem Lambert 72/50
(L72/50) en de tweede algemene waterpassing (TWA). Voor de opmeting
wordt er gebruik gemaakt van GPS en totaal station, zodat deze gegevens
kunnen worden geïntegreerd in het GIS-systeem.
In een 1e, 2e, 3e en 4e fase werden een 735-tal putten opgemeten.
Vermoedelijke hoeveelheid op te meten putten: 400 stuks à 75 EUR. Dit
aantal kan aangepast worden volgens het beschikbaar krediet.
Naar aanleiding van de kaderovereenkomst afgesloten met de Vlaamse
maatschappij voor watervoorziening inzake het leveren van dienstverlening
voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van het gemeentelijk
rioleringsstelsel zal ook de VMW worden uitgenodigd een prijsofferte in te
dienen.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Inventarisatie
rioleringsnetwerk
fase)

Tussenkomsten

•
•

(5e

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
30.000 EUR 87710/733-60/10/10
30.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen hoe de huidige toestand
inzake inventarisatie kan worden gekend door de kandidaat-inschrijvers.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat dit opgenomen is in het
lastenboek.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. 2010/TD/002) en de kostprijsraming
(30.000 EUR – incl. btw) van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (5e fase). Het bestek (nr.
2010/TD/002) maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 17: technische dienst - Openbare werken.
Bestratingswerken Noord-Edestraat
(gedeelte vanaf Sluizenstraat tot voorbij gemeentelijk containerpark). Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2009
houdende toewijzing van de opdracht van rioleringswerken Sluizenstraat –
Noord-Ede aan nv Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg voor de prijs
van 68.833,37 EUR (incl. btw) – 13.787,25 EUR (geraamd deel verkavelaars)
en 55.046,12 EUR (geraamd deel gemeentebestuur Bredene)
bestek voor de bestratingswerken in de Noord-Edestraat (gedeelte vanaf
Sluizenstraat tot voorbij gemeentelijk containerpark)
plan

•
•
Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
om herstellingswerken uit te voeren aan de Noord-Edestraat (verbinding
containerpark).
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•

•
•

•
Financiële
gevolgen

De Noord-Edestraat (gedeelte vanaf Sluizenstraat tot voorbij gemeentelijk
containerpark) is dringend aan herstel toe. Het wegdek dient plaatselijk
hersteld en overlaagd met een nieuwe asfaltlaag. Ook dienen een 4-tal
uitrijstroken overlaagd over een lengte van 20 m en een supplementaire
breedte van 1,5 m.
Deze werken kunnen uitgevoerd worden in synergie met de
rioleringswerken in de Sluizenstraat – Noord-Edestraat.
Beschrijving van de werken
– Nivelleringswerken:
– nivelleren van een 4-tal uitwijkzones voor plaatsen asfaltbedekking
–
lengte: 20 m
–
breedte: 1,5 m
–
niveau: zelfde als bestaande wegverharding
Vermoedelijke hoeveelheid: 120 m²
– Asfalteringswerken:
– opvullen van verweerde zones en verzakkingen
–
vermoedelijke hoeveelheid: 20 ton
– overlagen van bestaande asfaltbedekking en uitwijkzones met ± 5 cm
splitmastiekasfalt, type SMA-C 2 (± 2.000 m²)
–
vermoedelijke hoeveelheid: 250 ton
– kleeflaag te voorzien waar nodig
– De hoeveelheden kunnen worden aangepast volgens de voorziene
kredieten
Kostprijsraming: 25.000 EUR (incl. btw).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
25.000 EUR 421/731-60/10/10
Bestratingswerken in
de Noord-Edestraat
25.000 EUR
(tussen Sluizenstraat –
containerpark)

Tussenkomsten

•
•

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die vaststelt dat een aantal zones langs de NoordEdestraat waar, met het oog op een vlotte doorgang, kiezelstenen en puin
zijn aangebracht niet zijn opgenomen in deze asfalteringswerken.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat een en ander te maken heeft
met de eigendomstoestand van de gronden die palen aan dit gedeelte van
de Noord-Edestraat.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. 2010/TD/003) en de kostprijsraming
(25.000 EUR – incl. btw) ) van de opdracht van de bestratingswerken in de
Noord-Edestraat (gedeelte vanaf Sluizenstraat tot voorbij gemeentelijk
containerpark). Het bestek (2010/TD/003) maakt integrerende deel uit van dit
besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 18: technische dienst - Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten
Staessenstraat en recreatiedomein "De Grasduinen".
Verplaatsen waterleiding
Driftweg/Zandheuvel. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van
gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd (art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/10/2009
houdende het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor het
bouwen van een meergezinswoning Zandheuvel 5-6-7-11 met kadastrale
omschrijving Bredene 1° afdeling, sectie B, nr. 0214L5 aan Groep Sleuyter,
Edward Vlietinckstraat 18, 8400 Oostende
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst

•
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•

•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

met Agentschap Wegen en Verkeer inzake de gedeeltelijke heraanleg van
de Staessenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2009
houdende het afsluiten met het Agentschap Wegen en Verkeer van een
addendum aan de samenwerkingsovereenkomst inzake de herinrichting van
de Prinses Elisabethlaan (N9) met het oog op de gedeeltelijke heraanleg van
de Staessenstraat (geraamde kosten van de werken, volledig ten laste van de
gemeente, 249.862 EUR – incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 betreffende de aankoop van
grond voor ontsluiting van de gemeenschapszone Grasduinen
dossiers van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk voor het uitbreiden en/of aanpassen van het distributienet in
de Staessenstraat, Zandheuvel/Driftweg en op het recreatiedomein De
Grasduinen
brief d.d. 29/06/2010 van de brandweerdienst van Oostende betreffende het
advies over het uitbreiden en/of aanpassen van het waterdistributienet in de
Driftweg-Zandheuvel, Staessenstraat en op het recreatiedomein De
Grasduinen

Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500
Kortrijk ontving ons bestuur de dossiers voor het uitbreiden en aanpassen
van het distributienet in de Zandheuvel/Driftweg, Staessenstraat en
recreatieve zone “De Grasduinen”
Zandheuvel/Driftweg
– Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van
26/10/2009 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het
bouwen van een meergezinswoning in de Zandheuvel 5-6-7-11 met
kadastrale omschrijving Bredene 1e afdeling, sectie B, nr. 0214L5 aan
Groep Sleuyter, Edward Vlietinckstraat 18, 8400 Oostende.
– Op het privaat domein van deze meergezinswoning ligt een moerleiding,
die een openbaar karakter heeft en die, naar aanleiding van deze
werken dient verplaatst vanaf Driftweg naast het huis nr. 31 via de
achterzijde van de woningen Driftweg 31-43 en het speelplein naar de
zijkant van residentie Nautilus.
– Historiek grond
– Volgens BPA Groenendijk, thans vervallen, had de grond, thans
eigendom nv Sleuyter, een openbare bestemming (eigendom stad
Oostende). Stad Oostende heeft de grond verkocht aan Philippe
Bacquaert, waarna deze op zijn beurt de grond heeft verkocht aan
nv Sleuyter.
– Uitbreiden van het distributienet
– Kostprijsraming en financieringswijze (27.043,10 EUR)
–
vernieuwen huisaansluitingen : volledig ten laste van de VMW
–
verplaatsen van leiding: 27.043,10 EUR ten laste van de
gemeentelijke autonome investeringskredieten = AIK’S
(momenteel beschikbaar: 121.717,22 EUR)
Staessenstraat
– Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van
29/12/2009 met het Agentschap Wegen en Verkeer een addendum aan
de samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de herinrichting van
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•

•

Financiële
gevolgen

de Prinses Elisabehtlaan (N9) met het oog op de gedeeltelijke heraanleg
van de Staessenstraat (geraamde kosten van de werken, volledig ten
laste van de gemeente / 249.862 EUR – incl. btw).
– Naar aanleiding van deze weg- en rioleringswerken in de Staessenstraat,
meer bepaald het gedeelte tussen de Prinses Elisabethlaan en het Michel
Vanden Wegheplein is het noodzakelijk werken uit te voeren aan het
waterdistributienet.
– Netaanpassing
– Kostprijs en financieringswijze (17.371,60 EUR)
– vernieuwen huisaansluitingen:
9.153,00 EUR
–
volledig ten laste van de VMW
– aanpassen netleiding:
8.218,60 EUR
–
75 % (6.163,95 EUR) ten laste van het solidariteitsfonds
AIK’S
–
25 % (2.054,65 EUR) ten laste van de gemeentelijke AIK’s
(momenteel beschikbaar krediet: 94.674,12 EUR)
– Ontdubbelingsuitbreiding
– Kostprijs en financieringswijze (totale kostprijsraming 24.968,85
EUR)
–
vernieuwen huisaansluitingen:
7.119,00 EUR
– volledig ten laste van de VMW
–
aanpassen netleiding:
17.849,85 EUR
– ten laste van de AIK’S (momenteel beschikbaar krediet:
92.619,47 EUR)
Recreatiedomein “De Grasduinen”
– De hoofdtoegangsweg Zandstraat is eigendom van de gemeente. De
aanleg van openbare verlichting en water vallen bijgevolg ten laste van
het gemeentebestuur.
– Kostprijs en financieringswijze
– uitbreiding van het distributienet
43.724,50 EUR
–
ten laste van de AIK’s
(momenteel beschikbaar 74.769,62 EUR)
Door de brandweerdienst van Oostende werd gunstig advies uitgebracht.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
Verplaatsen
leiding
BD
27.043,10 EUR via AIK’s VMW
beschikbaar
Driftweg/Zandheuvel
121.717,22 EUR
Netaanpassing
17.371,60 EUR Via AIK’s VMW
Staessenstraat
beschikbaar 94.674,12
2.054,65 EUR EUR
(AIK’s)
6.163,95 EUR
+ 9.153,00 EUR
(ten laste van
VMW)
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Ontdubbelingsuitbreiding
Staessenstraat

24.968,85 EUR via AIK’s VMW
beschikbaar
17.849,85 EUR 92.619,47 EUR

BD

Uitbreiding
distributienet
Recreatiedomein
Grasduinen”

43.724,50 EUR Via AIK’s
(AIK’s) beschikbaar
74.769,62 EUR

BD

(AIK’s)
7.119,00 EUR
(ten laste van
VMW)

“De

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de plannen, de lasten en voorwaarden en
kostprijsraming (detail hierna) van de opdrachten van werken voor de
uitbreiding van distributienetten in de Staessenstraat en het recreatiedomein De
Grasduinen, alsook voor het verplaatsen van de waterleiding in de
Driftweg/Zandheuvel door de VMW:
•

•

•

Driftweg/Zandheuvel
– Uitbreiden van het distributienet
– Kostprijsraming en financieringswijze (27.043,10 EUR)
– vernieuwen huisaansluitingen : volledig ten laste van de VMW
– verplaatsen van leiding: 27.043,10 EUR ten laste van de
gemeentelijke autonome investeringskredieten = AIK’S
(momenteel beschikbaar: 121.717,22 EUR)
Staessenstraat
– Netaanpassing
– Kostprijs en financieringswijze (17.371,60 EUR)
– vernieuwen huisaansluitingen:
9.153,00 EUR
–
volledig ten laste van de VMW
– aanpassen netleiding:
8.218,60 EUR
–
75 % (6.163,95 EUR) ten laste van het solidariteitsfonds
AIK’S
–
25 % (2.054,65 EUR) ten laste van de gemeentelijke AIK’s
(momenteel beschikbaar krediet: 94.674,12 EUR)
– Ontdubbelingsuitbreiding
– Kostprijs en financieringswijze (totale kostprijsraming 24.968,85
EUR)
–
vernieuwen huisaansluitingen:
7.119,00 EUR
– volledig ten laste van de VMW
–
aanpassen netleiding:
17.849,85 EUR
– ten laste van de AIK’S (momenteel beschikbaar krediet:
92.619,47 EUR)
Recreatiedomein “De Grasduinen”
– Kostprijs en financieringswijze
– uitbreiding van het distributienet
43.724,50 EUR
ten laste van de AIK’s (momenteel beschikbaar 74.769,62 EUR)
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Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 19: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Vervangen van palen en armaturen
langsheen het Frans Halsplein. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd (art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit)

Verwijzingsdocumenten

•

dossier van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge betreffende het
vervangen van palen en armaturen langsheen het Frans Halsplein

Feiten, context •
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van openbare verlichtingspalen.
Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge ontving ons bestuur het
voorstel voor het vervangen van de verlichtingspunten langsheen het Frans
Halsplein. De palen van de openbare verlichting zijn in zeer slechte staat en
de verlichtingsarmaturen van een verouderd type.
Voorwaarden
– Werken ten laste van Imewo

•
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Nieuwe kabels OV
– Werken ten laste van het gemeentebestuur
Omschrijving
Kostprijs
13.013,61 EUR
Vervangen van 13 bestaande palen en
armaturen door:
– 13 OV-palen, LPH = 4 m
– 13 armaturen K-lux en lamp
SON-T-70W W, RAL 6012
Forfaitaire
aansluitingskosten
1.755,00 EUR
ondergronds OV-net
– 13 lichtpunten à 135 EUR
Recupelbijdrage
– 13 armaturen à 0,0412 EUR
– 0,5372 EUR
– 13 lampen à 0,1653 EUR
– 2,1488 EUR
Totaal
14.771,30 EUR
Totaal inclusief btw
17.873,27 EUR

Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Vervangen
17.873,27 EUR 426/732-54/10/10
verlichtingspunten op
25.000 EUR
het Frans Halsplein

Tussenkomsten

•

•

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat met betrekking tot openbare
verlichting reeds diverse malen werd tussengekomen betreffende
lichtpollutie en de functionaliteit van de armaturen. In dit verband merkt het
raadslid op dat in het lastenboek geen differentiatie is voorzien tussen de
openbare verlichtingspalen die enerzijds langs het plein en anderzijds langs
de straat zullen worden geplaatst.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het plaatsen of wijzigen van
openbare verlichting telkens uitvoerig wordt besproken met Eandis/
IMEWO, dit o.m. in het kader van rationeel energieverbruik (REG), en dat
de plannen terzake worden opgemaakt door een gespecialiseerde dienst
van IMEWO.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (17.873,27 EUR –
incl. btw) vast van de opdracht van werken voor het vervangen van 13
verlichtingspunten langsheen het Frans Halsplein.
Artikel 2
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Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 20: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2009 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Rikier sluit als volgt af:

uitgaven (eigen dj.)
ontvangsten (eigen dj.)
toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)
•

Exploitatie
62.888,06 EUR
30.946,03 EUR
26.280,17 EUR
20.098,56 EUR

Investering
13.597,40 EUR
4.462,08 EUR
0 EUR
- 8 664,73 EUR

Het administratief toezicht op de rekening 2009 verloopt sinds vorig jaar
volledig volgens de nieuwe bepalingen en nieuw opgelegde
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•

•

•

•

boekhoudkundige modellen van het decreet d.d. 07/05/2004 en het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006. De belangrijkste gevolgen voor
het toezicht ten opzichte van het oude systeem zijn:
− door het nieuwe administratief toezicht heeft de gemeente voortaan
slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over de rekening.
Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt dit met
een gunstig advies gelijkgesteld.
− er dienen voortaan slechts een welbepaald aantal bewijsstukken aan de
rekening te worden toegevoegd. Het volledig indienen van alle
bewijsstukken wordt niet langer verplicht.
− er wordt gewerkt volgens het nieuw boekhoudkundig stelsel.
Vergelijkingen met voorgaande jaren kunnen niet worden gemaakt. Het
nieuw boekhoudkundig stelsel introduceert daarnaast enkele (voor
kerkbesturen) nieuwe concepten.
Door het gewijzigd administratief toezicht is het voortaan de facto
onmogelijk om nog controles ten gronde te doen van de rekeningen, zoals
vroeger wel het geval was. Bijkomende bewijsstukken kunnen wettelijk
gezien worden opgevraagd, maar dit stuit de periode van 50 dagen niet
waarbinnen het toezicht moet gebeuren. Technische fouten in de boekingen
kunnen dus niet meer worden opgespoord. Net zoals ook bij andere
aspecten van financieel beheer van de kerkbesturen het geval is, is het dus
de bedoeling dat er meer op de hoofdlijnen en minder op de details wordt
gecontroleerd.
Sint-Rikier heeft alle decretaal opgelegde bewijsstukken ingediend. Het is
voor het eerst dat het bestuur van de eredienst erin slaagt om volledig te
voldoen aan de decretale voorwaarden. Hierbij valt wel op te merken dat
de overgrote meerderheid van de inventaris (gebouwen, inboedels,…) niet
werd gewaardeerd (=geen waarde aan toegekend). Dit is in
overeenstemming met het toepasselijk decreet, dat slechts verplicht om
patrimonium te waarderen dat is verworven na 01/01/2007.
Het investeringsbudget sluit af met een tekort van 8 664,73 EUR. Dit tekort
is veroorzaakt door niet uitgekeerde gemeentelijke investeringstoelage. De
budgetten om de investeringstoelage te betalen werden echter
overgedragen van het gemeentebudget 2009 naar het gemeentebudget 2010
via T-formulier. Een deel van deze investeringstoelage werd ook reeds
uitbetaald in het boekjaar 2010.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2009. De rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2009. De opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Rikier
gunstig te adviseren.

Verslag gemeenteraadszitting 26/07/2010

49

Punt 21: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2009 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus sluit
als volgt af:

uitgaven (eigen dj.)
ontvangsten (eigen dj.)
toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)
•

Exploitatie
53.955,71 EUR
11.130,94 EUR
44.921,65 EUR
17.831,26 EUR

Investering
34.133,55 EUR
38.209,97 EUR
0 EUR
0 EUR

Het administratief toezicht op de rekening 2009 verloopt sinds vorig jaar
volledig volgens de nieuwe bepalingen en nieuw opgelegde
boekhoudkundige modellen van het decreet d.d. 07/05/2004 en het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006. De belangrijkste gevolgen voor
het toezicht ten opzichte van het oude systeem zijn:
− door het nieuwe administratief toezicht heeft de gemeente voortaan
slechts 50 dagen tijd om advies uit te brengen over de rekening.
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•

•

•

•
•

•
•
•

Stemmen

Wanneer geen advies wordt gegeven binnen die termijn, wordt dit met
een gunstig advies gelijkgesteld.
− er dienen voortaan slechts een welbepaald aantal bewijsstukken aan de
rekening te worden toegevoegd. Het volledig indienen van alle
bewijsstukken wordt niet langer verplicht.
− er wordt gewerkt volgens het nieuw boekhoudkundig stelsel.
Vergelijkingen met voorgaande jaren kunnen niet worden gemaakt. Het
nieuw boekhoudkundig stelsel introduceert daarnaast enkele (voor
kerkbesturen) nieuwe concepten.
Door het gewijzigd administratief toezicht is het voortaan de facto
onmogelijk om nog controles ten gronde te doen van de rekeningen, zoals
vroeger wel het geval was. Bijkomende bewijsstukken kunnen wettelijk
gezien worden opgevraagd, maar dit stuit de periode van 50 dagen niet
waarbinnen het toezicht moet gebeuren. Technische fouten in de boekingen
kunnen dus niet meer worden opgespoord. Net zoals ook bij andere
aspecten van financieel beheer van de kerkbesturen het geval is, is het dus
de bedoeling dat er meer op de hoofdlijnen en minder op de details wordt
gecontroleerd.
Sint-Thérésia van het Kind Jezus heeft alle decretaal opgelegde
bewijsstukken ingediend. Het is voor het eerst dat het bestuur van de
eredienst erin slaagt om volledig te voldoen aan de decretale voorwaarden.
Hierbij valt wel op te merken dat de overgrote meerderheid van de
inventaris (gebouwen, inboedels,…) niet werd gewaardeerd (=geen waarde
aan toegekend). Dit is in overeenstemming met het toepasselijk decreet, dat
slechts verplicht om patrimonium te waarderen dat is verworven na
01/01/2007.
Er werden boekingen verricht op de artikels 2021, 2022 en 2029, die
oorspronkelijk niet in het exploitatiebudget 2009 voorzien waren. Het
betreft hier in wezen een informaticaprobleem dat niet via een
budgetwijziging werd gecorrigeerd wegens te futiel. De artikels 2021, 2022
en 2029 werden niet gebudgetteerd, maar er werd daarentegen per
vergissing rechtstreeks budget voorzien op artikel 202, waar de artikels
2021, 2022 en 2029 een detail van uitmaken.
Er werden boekingen verricht op het artikel 2019 die oorspronkelijk niet
gebudgetteerd waren.
Het budget van artikel 2203 wordt met 350 EUR overschreden. De
penningmeester licht toe dat dit het gevolg is van een abonnement dat in
2009 werd betaald, maar betrekking heeft op 2010. Deze overschrijding zal
dus worden gecompenseerd in de rekening 2010.
Op artikel 250 (periodieke aflossingen van leningen) werden opvallend
minder uitgaven gedaan dan gebudgetteerd. Dit is ter compensatie van een
te grote terugstorting aan het gemeentebestuur in 2008.
In het investeringsbudget een vervallen investeringsbelegging van 8.900 EUR
herbelegd zonder dat dit was gebudgetteerd (artikels 335 en 436).
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2009. De rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2009. De opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus gunstig te adviseren.

Punt 22: personeelsdienst - Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 87, §4 (managementteam), 105 (rechtspositieregeling), 253
(toezendingsplichtige besluiten), 270 (advies OCMW) van het
Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/01/2009 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974, en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974,
en latere wijzigingen

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
voorstel aan de huidige zitting van de gemeenteraad tot wijziging van de
personeelsformatie
schrijven d.d. 22/09/2009 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met
de vraag om in een eerstvolgende gemeenteraadsbeslissing navolging te
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•
•
•

•
•
•
•
•

geven aan een opmerking betreffende artikel 291, §1 van de
rechtspositieregeling voor het personeel van Bredene
Omzendbrief BB 2010/01 d.d. 29/01/2010 betreffende de verhoging van het
bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
Wet d.d. 27/03/2009 tot wijziging van artikel 38 en artikel 178 van het
Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 (fiscale vrijstelling voor 20 cent
vanaf aanslagjaar 2010 (inkomstenjaar 2009))
Koninklijk Besluit d.d. 03/02/2010 tot wijziging van artikel 19, § 2, 16° van
het Koninklijk Besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van
27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de
maatschappelijke
zekerheid
der
arbeiders
(vrijstelling
sociale
zekerheidsbijdragen tot 20 cent)
voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling opgemaakt
door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in
vergadering van 07/04/2010
overzicht met bespreking per artikel van de voorgestelde wijzigingen van de
rechtspositieregeling
protocol van akkoord d.d. 30/04/2010, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot verhoging van de
fietsvergoeding woon-werkverkeer
protocol van akkoord d.d. 30/04/2010, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot aanpassing van de
rechtspositieregeling
gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24/06/2010
inzake het voorstel tot vaststelling van de rechtspositieregeling

Feiten, context Procedure wijziging rechtspositieregeling
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling
van het personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt op basis
van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet).
De vaststelling van de rechtspositieregeling dient voorafgaand aan de
gemeenteraad voorgelegd te worden aan de vakorganisaties.
In toepassing van artikel 270 van het Gemeentedecreet kunnen de
gemeentelijke overheden pas na voorafgaand advies van de raad voor
maatschappelijk welzijn beslissen over de vaststelling of de wijziging van het
administratief en geldelijk statuut van het personeel, voorzover de betrokken
beslissingen een weerslag kunnen hebben op de budgetten en het beheer van
het OCMW. Door de voorgestelde verhoging van de fietsvergoeding voor het
woon-werkverkeer (zie verder) is de beslissing onderhevig aan dit voorafgaand
advies.
Wijziging rechtspositieregeling
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal bepalingen van de
rechtspositieregeling te wijzigen naar aanleiding van:
• correcties (artikels 135, 291): de voorgestelde wijzigingen betreffen
rechtzettingen, waaronder een aanpassing op vraag van het Agentschap
voor Binnenlands bestuur;
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• wijzigingen n.a.v. de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie aan
de gemeenteraad in huidige zitting (artikels 8, 58, 113, 126, 168 en Bijlage
V.): de voorgestelde wijzigingen zijn een gevolg van het voorstel tot
toevoeging van een betrekking van deskundige milieu/preventie en het
schrappen van de functies van technisch medewerker;
• verhoging fietsvergoeding woon-werkverkeer met ingang van 01/07/2010
(artikel 237, §3): in de Omzendbrief BB 2010/01 d.d. 29/01/2010
betreffende de verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het
woon-werkverkeer meldt de minister dat er geen principieel bezwaar is
tegen een verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer van 0,15 EUR tot 0,20 EUR per kilometer vanaf ten vroegste
01/01/2010. Ondertussen is immers zowel de fiscale vrijstelling, als de
sociaalrechtelijke vrijstelling voor het bedrag van 0,20 EUR per kilometer
geregeld. Wel moet artikel 164 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d.
07/12/2007
houdende
de
minimale
voorwaarden
voor
de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel, hiertoe nog gewijzigd worden. In afwachting van de
wijziging van het besluit kunnen de besturen het bedrag van de
fietsvergoeding al verhogen tot een maximum van 0,20 EUR per kilometer.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bedrag met ingang van
01/07/2010 te verhogen tot het maximum.
Deze verhoging is niet voorzien in het budget 2010 en zal bijgevolg
aanleiding geven tot een budgetwijziging. Voor het gemeentebestuur kan de
meerkost van de verhoging van 0,15 EUR naar 0,20 EUR per 01/07/2010
(basis raming: gegevens 2009 = 89 fietsers die samen 65.570 kilometer
aangegeven hebben of gemiddeld 736,74 km per fietser per jaar) geraamd
worden op 1.640 EUR (of een meerkost van 3.280 EUR voor een volledig
dienstjaar vanaf 2011).
• verlof voor deeltijdse prestaties (artikel 267): het stelsel van deeltijds verlof
- dat in de huidige rechtspositieregeling in alle gevallen voorzien is als een
gunstmaatregel - wordt voortaan als een recht voorzien voor werknemers
met minstens 2 kinderen jonger dan 15 jaar en voor werknemers die ouder
zijn dan 50 jaar, met uitzondering van de uitgesloten categorieën van het
algemene stelsel van loopbaanonderbreking om redenen die inherent zijn
aan de goede werking van de dienst.
Voor een artikelsgewijze verduidelijking van de reden van de wijzigingen
verwijzen wij naar het overzicht in bijlage.
De voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling is voorgelegd:
- aan de vakorganisaties, die een protocol van akkoord afgesloten hebben;
- aan de OCMW-raad, die hierover gunstig advies uitgebracht heeft.
Advies

•
•

Het voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 07/04/2010.
Met betrekking tot de voorstellen inzake het wijzigen van de
rechtspositieregeling
werden
door
het
Bijzonder
Onderhandelingscomité op 30/04/2010 protocollen van akkoord
afgesloten.
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•

Financiële
gevolgen

Het voorstel tot wijzigen van de rechtspositieregeling is gunstig geadviseerd
door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d. 24/06/2010.

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

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
Verhoging
1.640 EUR voor Niet voorzien in budget GD
fietsvergoeding in het de periode van 2010, te voorzien bij
kader van het woon- 01/07/2010
tot budgetwijziging.
werk verkeer van 0,15 31/12/2010
EUR naar 0,20 EUR
per kilometer met
ingang van 01/07/2010.

Stemmen
Besluit

Met algemene stemmen
Artikel 1
De volgende artikels van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 27/07/2009, worden gewijzigd door als volgt de
doorhaalde en tussen haakjes geplaatste tekst te schrappen en/of de vet- en
cursiefgedrukte tekst toe te voegen:
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk II. De aanwerving. Afdeling II. De specifieke
aanwervingsvoorwaarden]
Art. 8. De specifieke voorwaarden per graad zijn:
(…)
• B1-B3:
o deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening: minstens in het bezit zijn van een
diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld)
richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of
bouwkunde;
o deskundige milieu/preventie: minstens in het bezit zijn van:
 een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee
gelijkgesteld);
 en het bewijs leveren met vrucht een erkende cursus aanvullende
vorming van het 2de niveau te hebben beëindigd zoals voorzien in het
koninklijk besluit van 10/08/1978 (preventieadviseur niveau 2). De
kandidaten die niet in het bezit zijn van het bewijs van de hierboven
voorziene aanvullende vorming moeten het behalen binnen een termijn
van 3 jaar vanaf de datum van indiensttreding. Daartoe kan de
proeftijd van een kandidaat, tot maximaal 3 jaar verlengd worden;
(…)
• C1-C3:
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(…)
o [technisch medewerker - stedenbouw/ruimtelijke ordening: een diploma dat
toegang geeft tot niveau C (secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld),
behaald in een technische richting, zoals technisch tekenaar.]
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk VIII. De evaluatie tijdens de loopbaan. Afdeling II.
De duur van de evaluatieperiode en de evaluatiecriteria]
Art. 58. (…)
De evaluatiecriteria zijn de volgende:
(…)
Administratief [en technisch] medewerker en bibliotheekassistent - niveau C
Publieksgerichtheid - Kwaliteit van het werk - Flexibiliteit
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XI. De functionele loopbaan. Afdeling II. De
functionele loopbanen per niveau]
(…)
Niveau C
Art. 113. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de
volgende salarisschalen zijn voor het niveau C:
1° voor de administratieve graden van administratief medewerker, preventieadviseur,
pedagogisch medewerker - buitenschoolse opvang en bibliotheekassistent [en voor
de technische graden van technisch medewerker]:
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XII. De bevordering. Afdeling III. De
bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang]
Art. 126. Niveau C
(…)
[2° voor schalen C1-C3:
2°.1 voor administratief medewerker, bibliotheekassistent en preventieadviseur]
2° voor administratief medewerker, bibliotheekassistent en preventieadviseur,
schalen C1-C3:
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een administratieve graad van
rang Dv, schalen D1-D3;
b) voor de functies van administratief medewerker - archief, bibliotheekassistent
en preventieadviseur: voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving
voor de vacante functie;
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke
evaluatie;
d) slagen voor de selectieprocedure.
[2°.2 voor technisch medewerker
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een technische graad van rang Dv,
schalen D1-D3;
b) voor de functie van technisch medewerker - stedenbouw/ruimtelijke ordening:
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie;
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c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke
evaluatie;
d) slagen voor de selectieprocedure.]
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XIII. De vervulling van een vacature door interne
personeelsmobiliteit]
Art. 135. §1. Als de functie vervuld wordt door functiewijziging, dan worden de
kandidaten onderworpen aan een gestructureerd interview door een
selectiecommissie die nagaat of de kandidaat voldoet aan de competentievereisten
voor de vacante functie.
De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de regels vastgesteld in artikel
[15] 14 en functioneert in overeenstemming met de bepalingen van artikel [16 en 17]
15 en 16.
(…)
[Titel VI. Het salaris. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen]
Art. 168. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele
loopbanen, vermeld in artikel 111 tot en met 115, verbonden die overeenkomen met
de ernaast vermelde lettercijfercode.
1. Administratief personeel
(…)
2. Technisch personeel
• Technisch beambte (E1-E3)
• Technisch assistent, technisch assistent - redder en begeleider - dienst
buitenschoolse opvang (D1-D3)
• Ploegbaas (D4-D5)
• [Technisch medewerker (C1-C3)]
• Deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening (B1-B3)
• Stedenbouwkundige ambtenaar (B4-B5)
• Diensthoofd - technische dienst (A1a-A3a)
(…)
[Titel VIII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. Hoofdstuk VI. De
sociale voordelen. Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woonwerkverkeer]
Art. 237. (…)
§3. De kilometervergoeding voor de verplaatsingen met de fiets in het woonwerkverkeer wordt met ingang van 01/07/2010 vastgesteld op 0,15 0,20 EUR per
kilometer.
(…)
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk VII. Het verlof voor deeltijdse
prestaties]
Art. 267. [Het personeelslid kan een verlof voor deeltijdse prestaties krijgen.] §1.
Het verlof voor deeltijdse prestaties is een recht voor het personeelslid dat
minstens 2 kinderen ten laste heeft die de leeftijd van 15 jaar niet hebben
bereikt en voor het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt.
De volgende categorieën zijn van dit recht uitgesloten om redenen die inherent
zijn aan de goede werking van de dienst:
• de decretale graden;
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•
•

de personeelsleden tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst;
de personeelsleden van niveau A1a-A3a.

§2. Voor de overige dan in §1 vermelde personeelsleden is dit verlof geen recht,
maar wordt het door de gemeentesecretaris toegestaan als een gunstmaatregel, voor
zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt.
[Als de gemeentesecretaris het verlof aanvraagt, dan beslist het college van
burgemeester en schepenen over de toekenning.]
Tegen de weigering van een aangevraagd verlof voor deeltijdse prestaties kan het
personeelslid bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
[De gemeentesecretaris kan bij weigering bezwaar indienen bij de raad.]
§3. Voor een contractueel personeelslid wordt een verlof voor deeltijdse prestaties
beschouwd als een deeltijdse schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en niet als een wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst.
§4. Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt ambtshalve opgeschort zodra het
personeelslid verlof krijgt in verband met een bevalling, adoptie of pleegvoogdij, of
ouderschap.
§5. Het verlof voor deeltijdse prestaties duurt maximaal 2 jaar en kan telkens met
dezelfde duur verlengd worden.
Het personeelslid kan een vermindering van zijn gebruikelijke prestaties vragen met
1/2de, 1/3de, 1/4de of 1/5de.
(…)
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk XI. Loopbaanonderbreking Afdeling
III. Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan]
Art. 291. §1. Het personeelslid heeft met ingang van 01/04/2009 recht op dit
ouderschapsverlof:
- naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt;
- in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode [van vier jaar]
die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in
het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de
werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.
(…)
Artikel 2
In de Bijlage V. Selectieprogramma’s van de rechtspositieregeling van het personeel,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27/07/2009, wordt de volgende
doorhaalde en tussen haakjes geplaatste tekst geschrapt:
(…)
[Technisch medewerker - magazijn (niveau C1 - C3)
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A. Schriftelijk gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 25 punten Magazijnbeheer : opstarten, draaiend houden,
reorganisatie van magazijn; inventarisatie en gebruik
van afkortingen en vaktermen.
Proef 2 op 25 punten Case : i.v.m. magazijnbeheer.
B. Mondeling gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 25 punten Tests (rollenspel, actieoefening) in verband met de
contact- en communicatievaardigheden, en zin voor
initiatief
Proef 2 op 25 punten Interview over de attitude en de algemene
ontwikkeling
Technisch medewerker stedenbouw / ruimtelijke ordening (niveau C1 C3)
A. Schriftelijk en/of praktisch gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 15 punten
Basiskennis van wetgeving en reglementering inzake
ruimtelijke ordening en stedenbouw
Proef 2 op 15 punten
Basiskennis
van
dienstgebonden
informatica
(tekenprogramma’s)
Proef 2 op 20 punten
Case : i.v.m. kennis van de werking van de gemeente,
aanpak van gemeentelijke dienstverlening en
administratieve vaardigheden
B. Mondeling gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 20 punten
Tests (rollenspel, actieoefening,…) in verband met
de contact- en communicatievaardigheden, en zin
voor initiatief
Proef 2 op 20 punten
Interview over de attitude en de algemene
ontwikkeling
Proef 3 op 10 punten
Bespreking van de case]
(…)
Artikel 3
De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld in het document in bijlage, bestaande uit 341 artikels en 5 bijlagen (totaal
van 116 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld.
Dit document maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 23: personeelsdienst - Personeel. Wijziging van de personeelsformatie
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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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 75 (vaststellen organogram) en
personeelsformatie) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 87, §4 (voorontwerp), artikel 96 (leden managementteam) en 253
(toezendingsplichtige besluiten) van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/01/2009 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d. 19/12/1974
en latere wijzigingen

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•
•

artikel

103

(vaststellen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009, houdende wijziging van de
personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009, houdende vaststelling van
de gemeentebegroting (financiële nota van het budget) voor het dienstjaar
2010
bijlage 1: ontwerp organogram
overzicht (ter informatie van de raadsleden) van de contractuele
betrekkingen die op basis van artikel 103 van het Gemeentedecreet niet
langer opgenomen worden in de personeelsformatie (met vermelding
wijzigingen en volledige opsomming)
overzicht van de financiële ontwikkeling (budget 2010 tot en met prognose
2013) met een raming van de meerkosten van het huidige voorstel tot
wijziging van de personeelsformatie t.o.v. het oorspronkelijke budget
gunstig advies van het managementteam over het voorontwerp van de
personeelsformatie en het organogram d.d. 07/04/2010
protocol van akkoord d.d. 30/04/2010, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot wijziging van de
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•

personeelsformatie
protocol van akkoord d.d. 09/07/2010, van het Bijzonder
Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot wijziging van de
contractuele betrekkingen (die geen deel uitmaken van de
personeelsformatie)

Feiten, context Procedure vaststelling formatie
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van het organogram en de
personeelsformatie (artikels 75 en 103 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt
op basis van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg
met het managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet).
De wijziging van de personeelsformatie dient voorafgaand aan de gemeenteraad
voorgelegd te worden aan de vakorganisaties.
De financiële haalbaarheid moet aangetoond worden d.m.v. de financiële nota
van het meerjarenplan. Zoniet, wordt de beslissing door de
provinciegouverneur geschorst (artikel 117 van het Gemeentedecreet).
Opmerking inzake inhoud personeelsformatie (Gemeentedecreet en BVR RPR)
De toe te passen bepalingen voor het vaststellen van de personeelsformatie zijn
artikels 103 en 104 van het Gemeentedecreet en titel II van het Besluit van de
Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel (BVR RPR).
Op basis van de huidige regelgeving moeten - naast de statutaire betrekkingen slechts bepaalde contractuele betrekkingen opgenomen worden in de
formatie.
De contractuele betrekkingen die voorzien zijn in uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden worden niet
opgenomen in de personeelsformatie. Dat staat uitdrukkelijk in artikel 103 van
het Gemeentedecreet.
In de personeelsformatie moeten de volgende betrekkingen wel opgenomen
worden:
• statutaire betrekkingen (met inbegrip van de decretale graden);
• in voorkomend geval, de contractuele betrekkingen om (104, §2, 3° tot
en met 6° Gemeentedecreet):
• aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen;
• te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door
een andere overheid gesubsidieerd worden;
• te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die
hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere
marktdeelnemers;
• te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise
vereisen.
De hier genoemde contractuele betrekkingen behelzen zowel
bestendige betrekkingen als betrekkingen die ingesteld worden voor
projecten.
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•
•

de betrekkingen die bestemd zijn voor het intern verzelfstandigd
agentschap; de districten; het kabinets- en fractiepersoneel;
bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp
zijn van een andere rangindeling binnen de personeelsformatie.

Volgende elementen mogen niet opgenomen worden in de personeelsformatie:
• tewerkstellingsmaatregelen
(gesco-contingent,
projectgesco’s,
startbanen,
betrekkingen
in
het
kader
van
sociale
inschakelingseconomie, …);
• personeelsleden die in contractueel verband in dienst worden genomen
om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen,
voor in de tijd beperkte acties, of voor een buitengewone toename van
werk (bv. jobstudenten);
• personeelsleden in contractueel verband die in dienst worden genomen
om personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts
deeltijds bekleden of die tijdens een zolange periode afwezig zijn dat
vervanging noodzakelijk is.
Wijziging personeelsformatie en organogram
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende zaken vast te stellen:
• de algemene personeelsformatie na de onderstaande wijzigingen in de
statutaire en de uitdovende statutaire formatie;
• het organogram.
Het voorzien van contractuele betrekkingen in de door de gemeenteraad vast
te stellen personeelsformatie - in afwijking op statutaire tewerkstelling - moet
gemotiveerd worden. De contractuele betrekkingen voor de dienst
buitenschoolse opvang zijn voorzien in toepassing van artikel 104, § 2, 4° van
het Gemeentedecreet, nl. om te voorzien in de personeelsbehoeften voor
activiteiten die door een andere overheid gesubsidieerd worden.
Wijzigingen personeelsformatie
1. Statutaire formatie
(horizontale diensten, administratief personeel)
• informatiedienst: toevoegen van een 1 VE administratief medewerker
(niveau C1-C3)
(verticale diensten, administratief personeel)
• sector technische dienst - administratie:
• dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening:
o enerzijds schrappen van de niet-ingevulde statutaire betrekking van
technisch medewerker (niveau C1-C3) en anderzijds toevoegen van een
statutaire betrekking van (1 VE) administratief medewerker
(niveau C1-C3)
o enerzijds het uitdovend plaatsen van een statutair ingevulde betrekking
van technisch medewerker (niveau C1-C3) en anderzijds toevoegen van
een statutaire betrekking van (1 VE) administratief medewerker
(niveau C1-C3) (geblokkeerde functie).
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• dienst grondverhandelingen, concessies en milieu: enerzijds
schrappen van de niet ingevulde statutaire betrekking van administratief
beleidsmedewerker (niveau C4-C5) en anderzijds toevoegen van 1 VE
deskundige milieu/preventie (niveau B1-B3).
2. Uitdovende statutaire formatie
(technisch personeel)
• sector technische dienst - administratie: toevoegen van 1 VE
technisch medewerker (C1-C3), gekoppeld aan één van de nieuwe functies
van administratief medewerker (niveau C1-C3) voor de betrokken dienst.
3. Formatie van het contractueel personeel (contracten van
onbepaalde duur)
(geen wijzigingen)
Opmerking inzake wijzigingen niet-opgenomen (contractuele) betrekkingen
Ter informatie van de raadsleden wordt als bijlage bij het dossier eveneens een
overzicht gevoegd van de wijzigingen m.b.t. de contractuele betrekkingen die
niet langer opgenomen mogen worden in de personeelsformatie.
Financiële gevolgen
In het overzicht van de financiële ontwikkeling (budget 2010 tot en met
prognose 2013) in bijlage worden de ontvangsten en uitgaven n.a.v. de
voorgestelde kaderwijziging geraamd.
Advies

•
•

Het voorontwerp van de personeelsformatie en het organogram is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 07/04/2010.
Met betrekking tot het voorontwerp van de personeelsformatie werd door
het Bijzonder Onderhandelingscomité op 30/04/2010 een protocol
van akkoord afgesloten.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de financiële ontwikkeling
(budget 2010 tot en met prognose 2013) waarin de financiële haalbaarheid van
de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie (bijkomende wijzigingen
t.o.v. het oorspronkelijke budget 2010 en het meerjarenplan) aangetoond
wordt.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De formatie van het statutair personeel wordt als volgt opnieuw vastgesteld
(met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten en een onderscheid tussen
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het administratief en het technisch personeel):
a) administratief personeel
aantal
1
1
5
1
1
1
9
1
1
1
41,5
1
3,5

functie
gemeentesecretaris
gemeenteontvanger
diensthoofd
communicatieambtenaar
cultuurbeleidscoördinator
coördinator buitenschoolse opvang
deskundige
sportfunctionaris
bibliothecaris
administratief beleidsmedewerker
administratief medewerker (*)
preventieadviseur
bibliotheekassistent

niveau
wettelijke graad
wettelijke graad
A1a-A3a
A1a-A3a
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5
C1-C3
C1-C3
C1-C3

(*) waarvan volgende tewerkstellingen voorzien zijn in het kader van de
sociale maribel:
• 0,5 voltijdse equivalent - dienst buitenschoolse opvang
• 1 voltijdse equivalent - cultuurdienst
• 1 voltijdse equivalent - dienst toerisme
b) technisch personeel
aantal
1
1
1
3
16
3
6,5

functie
diensthoofd - technische dienst
stedenbouwkundig ambtenaar
deskundige - ruimtelijke ordening
ploegbaas
technisch assistent
technisch assistent/redder
technisch beambte

niveau
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
D4-D5
D1-D3
D1-D3
E1-E3

Artikel 2
De uitdovende statutaire personeelsformatie, met - indien van toepassing - de
vermelding van de nieuwe statutaire betrekkingen die geblokkeerd blijven zolang
de overeenkomstige betrekkingen in de uitdovende formatie bezet zijn, wordt
als volgt vastgesteld:
administratief personeel
aantal functie
1
7

niveau

administratief
C4-C5
beleidsmedewerker
personeelsdienst
administratief assistent D1-D3
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technisch personeel
aantal functie
1
1

1
1

niveau

diensthoofd - technische
dienst
technisch medewerker dienst
stedenbouw/ruimtelijke
ordening
ploegbaas
containerpark
technisch beambte schoonmaak

A1a-A3a

(geblokkeerde functie in nieuwe
formatie)
/

C1-C3

(administratief medewerker dienst
stedenbouw/ruimtelijke
ordening, C1-C3)

D4-D5

(technisch assistent - techn.
dienst uitvoering, D1-D3)
(techn. beambte - techn. dienst
uitvoering, E1-E3)

E1-E3

Artikel 3
De formatie van het contractueel personeel (contracten van onbepaalde duur) die voorzien wordt in toepassing van artikel 104, §2, 4° van het
Gemeentedecreet - blijft als volgt behouden zoals vastgesteld in artikel 3 van de
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 (met aantallen uitgedrukt in
voltijdse equivalenten, enkel technisch personeel):
technisch personeel
aantal
6,53

functie
begeleider buitenschoolse opvang

niveau
D1-D3

Artikel 4
Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld in bijlage 1.
Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 5
Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met het overzicht van de
financiële ontwikkeling na kaderwijziging, overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 24: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2009 van het OCMW in toepassing van de nieuwe OCMW-boekhouding

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
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Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 89§2 van de Wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

artikel 151,4° van het Gemeentedecreet betreffende de verplichte opname
van de gemeentelijke bijdrage bedoeld in artikel 106 van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende het OCMW in het exploitatiebudget
Decreet d.d. 17/12/1997 tot wijziging van de Organieke Wet op het
OCMW d.d. 08/07/1976, waarbij voorzien is in de invoering van een nieuwe
boekhouding voor het OCMW

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten,
•
context
en
argumentatie

Bij het OCMW Bredene is de nieuwe OCMW-boekhouding van toepassing (N.O.B.).
De OCMW-boekhouding is gebaseerd op het principe van de algemene boekhouding
met integratie van een analytische boekhouding (kostenplaats en kostensoort).

jaarrekening, toelichting en jaarverslag van het OCMW
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 19/07/2010 van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag van het
OCMW Bredene

De verschillende activiteitencentra zijn:
100: algemene administratie
13700: ondersteuning (vanaf boekjaar 2009)
13900: keuken
83200: sociale dienst – algemeen
83202: sociale dienst – warme maaltijden
83203: sociale dienst – sociaal verhuurkantoor
83204: sociale dienst – bejaardenwoningen
83206: sociale dienst - kringloopwinkel
83207: sociale dienst – lokaal opvanginitiatief (LOI)
83410: instelling Wackerbout
83414: instelling Wackerbout – café Paris
83430: serviceflats
1. Jaarrekening (deel 1)
Bestaande uit:
1. de balans (geconsolideerd)
2. de resultatenrekening (geconsolideerd)
3. proef- en saldibalans per 31/12/2009
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

schema van de financiële stromen (cashflow)
toelichting
overzicht van de resultaten per activiteitencentra
verdeling van de gemeentelijke bijdrage
balans en resultatenrekening per activiteitencentra
bijlagen waaronder – verslag bij de jaarrekening 2009 + notulen

1.1. De balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende
activa
Totaal
ACTIEF
PASSIVA
Eigen
middelen
Voorzieningen
Vreemde
middelen
Totaal Passief

Per
31/12/2007
3 568 534
2 283 112

Per
31/12/2008
4 040 978
2 279 702

Per
31/12/2009
5 905 290
2 761 347

5 851 646

6 320 680

8 666 637

3 930 653

4 233 193

4 229 732

0
1 920 994

0
2 087 487

0
4 436 905

5 851 646

6 320 680

8 666 637

Æ Het vaste activa stijgt duidelijk:
•
•
•
•

+ 1 864 312 EUR

duidelijke stijging van de vaste activa wegens de realisatie van het Sociaal Huis en
de opname in het patrimonium van het activiteitencentrum 100 (algemeen
bestuur)
de vlottende activa kennen in 2009 ook een stijging omwille van de volledige
consolidatie van de lening Sociaal Huis
het eigen vermogen blijft quasi status quo tegenover 2008
het vreemd vermogen stijgt evenwel beduidend omwille van de volledige opname
van de lening Sociaal Huis en de aldus ontstane financiële schuld aan de
kredietinstelling

1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de werking
Geldbeleggingen
Liquide middelen

2008
2 281 711
500 000
685 984

2009
2 165 846
0
1 701 363

mutaties
- 115 865
- 500 000
1 015 379

1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)
1. Gemeentelijke bijdrage eigen dienstjaar (831/435-01)
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a) In de gemeenteboekhouding
2007 :
2008 :
2009 :

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening

1 900 000 EUR
2 035 000 EUR
2 312 050 EUR

2. Teruggave overschot gemeentelijke bijdrage – vorig dienstjaar
Dienstjaar 2009 – referentiejaar 2008 474 120 EUR (831/106-01)
Dienstjaar 2010 – referentiejaar 2009 358 255 EUR
b) In de OCMW-boekhouding
MUTATIES GEM.BIJDRAGE
Onttrekking/toevoeging
gem.
bijdrage
Ontvangen gem. bijdrage
andere
Toename reserve
gemeentelijke bijdrage

2007
- 1 853 222

2008
- 1 560 880

2009
- 1 953 795

+ 1 900 000
+ 5 500
52 278

+ 2 035 000
0
474 120
(*)

+ 2 312 050
358 255
(*)

De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 om een dotatie aan het OCMW voor 2008
over te maken ten bedrage van 1.957.000 EUR. Dit bedrag werd op 21/10/2008
gewijzigd n.a.v. een 1e actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012, waarbij de bijdrage in
de werkingskosten werd bijgesteld tot 2.035.000 EUR. Deze aanpassing was noodzakelijk
om de drievoudige loonindexaties, die uitzonderlijk werden doorgevoerd in 2008, te
kunnen financieren. De enveloppefinanciering werd op deze manier gewijzigd. Voor
2009 werd een stijgingspercentage van 3,5% toegepast. De volgende jaren van de
legislatuur werd een indexatie van 3% toegepast.
(*) overschot in de gemeentelijke bijdragen werden/worden jaarlijks teruggestort aan de
gemeente
1.2. De resultatenrekening
Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten ontstaan
tijdens het boekjaar.
a) Overzicht exploitatieresultaat 2007-2008-2009
RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat

2007

2008

2009

4 785 009
- 6 810 115
- 2 025 106

5 412 535
- 7 130 973
- 1 718 437

5 364 680
- 7 519 215
- 2 154 535

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat v/d gewone activiteit

78 001
- 44 621
- 1 991 726

88 977
- 60 267
- 1 689 728

61 064
- 61 049
- 2 154 519

0
0

10 250
0

366 110
0

Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
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Resultaat van het boekjaar

- 1 991 726

- 1 679 478

- 1 788 409

Het werkingsresultaat is meer negatief in vergelijking met het resultaat in 2008. De
werkingsopbrengsten zijn in deze weinig afwijkend met deze van 2008. Het verschil
situeert zich voornamelijk in de werkingsuitgaven. Enkele éénmalige uitgaven werden
genoteerd n.a.v. de verhuis naar het Sociaal Huis en de bijhorende aanpassingswerken.
De specifieke kosten voor de sociale dienst zijn gedaald. De grootste stijging is vast te
stellen voor de uitgaven van bezoldigingen en sociale lasten. De drievoudige loonindexatie
van 2008 vindt zijn volle uitwerking in 2009. Ook werden de jaarlijkse baremieke
verhogingen doorgevoerd; maaltijdcheques werden verhoogd van 3,50 EUR naar 4,50
EUR.
• stijging personeelskosten: + 6%
• stijging aankoop goederen en levering diensten: + 10%
Het resultaat van de gewone activiteiten wordt overig beïnvloed door de financiële
kosten en opbrengsten; de ontvangen intresten van diverse bankrekeningen worden
volledig gecompenseerd door de intresten van leningen.
Het resultaat van het boekjaar wordt nog beïnvloed door de uitzonderlijke opbrengsten
en kosten.
In de jaarrekening van 2009 werd een uitzonderlijke opbrengst geboekt wegens de
verkoop van een gedeelte van het terrein achter het Sociaal Huis.
b) De resultaten van de gewone activiteiten per activiteitencentrum
AC
100
13700
13900
83200
83202
83203
83204
83206
83207
83410
83414

Omschrijving
Administratie
Ondersteuning
Keuken
Sociale diens
Warme
maaltijden
SVK
Bejaardenwoning
Kringloopcenter
L.O.I
Instelling
Café Paris

2007
- 736 252
- 537 432
- 126 009

2008
- 746 878
- 517 726
- 129 768

2009
- 953 547
- 517 602
- 138 686

- 16 830
2 382
- 6 848
18 933
- 589 671

- 20 000
1 230
- 19 760
16 872
- 311 967
40 728

- 22 909
5 940
- 11 933
18 374
- 585 399
51 243

Het verlies in alle activiteitencentra ligt al sinds 2008 op hetzelfde niveau met
uitzondering van:
Æ 100 ‘administratie’: verhoogde exploitatie-uitgaven en afschrijvingen Sociaal Huis
Æ 83410 ‘instelling’: de vervanging van afwezige statutaire personeelsleden weegt in deze
sector zwaarder door op de loonlast. Er werd ook geen achterstal bovennormsubsidie
ontvangen.
Resultaatverwerking
2008

2009

resultaat van het boekjaar

- 1 679 478 - 1 788 409

A. te verwerken negatief resultaat

- 2 022 977
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negatief resultaat van het boekjaar
gecumuleerd overschot van vorig boekjaar
gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar

- 1 679 478
59 705
- 403 204

- 1 788 409
49 550
- 511 647

B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage

1 625 147

2 037 152

1 625 147

2 037 152

C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage

64 267

83 357

64 268

83 357

D. Over te dragen resultaat
1.Over te dragen bonus

462 097
- 49 550

296 711
- 307 917

2. Over te dragen negatief resultaat

511 647

604 627

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de onttrekking
aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort, gerealiseerd door het
OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage ingeschreven in het budget van de
gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage wordt
berekend via de schema’s van de financiële stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
De uitgebreide cashflow wordt gevormd door het resultaat van het boekjaar verminderd
met de afschrijvingen en vermeerderd met de kapitaalsubsidies.
2006
2007
2008
2009
1.446.084
1.723.464
1.386.939
1.433.320
Æ In het schema van de financiële stromen wordt de vergelijking gemaakt tussen twee
componenten
- de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
- de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten bedraagt 358 255 EUR.
Het gemeentebestuur en het OCMW kunnen overeenkomen dat het OCMW het
overschot aan gemeentelijke bijdrage ofwel teruggeeft aan het gemeentebestuur ofwel
reserveert voor toekomstige bestedingen. De overeenkomst tussen de gemeente en het
OCMW bestaat er voor de jaarrekening 2009 in dat het bedoelde overschot
teruggestort wordt op de rekening van het gemeentebestuur. Deze ontvangsten worden
in de gemeenteboekhouding ingeboekt onder het art. nr. 831/106-01 10/09 (creditnota’s
en ristorno’s gewone dienst van vorige dienstjaren).
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans, zoals een
gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de overlopende
rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (vb.
onroerende goederen belast met hypothecaire inschrijvingen) en het verslag ter
verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten, alsook een lijst met de interne
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kredietaanpassingen.
Proj. 6/2006

Branders C.V.

Proj. 1/2008
Proj. 6/2008

Bouw Sociaal Huis (2e deel)
Uitbreiding kamerbestand
TOTAAL

5 648,45
2 277 308,31
23 316,30
2 306 273,06

3. Jaarverslag 2009 (deel III)
Bestaande uit:
1. algemeen gedeelte : identificatie en organisatie van het OCMW Bredene
2. beschrijvend gedeelte : werking van het OCMW tijdens het bedoelde dienstjaar –
vergelijk beoogde en gerealiseerde doelstellingen
3. financieel gedeelte : vergelijking balansen en resultatenrekeningen – evolutie van
de gemeentelijke bijdrage
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2009 van het OCMW.

Punt 25: financiële dienst - Goedkeuring van het pensioenreglement i.h.k.v. de invoering van
een aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden vanaf 1/01/2010

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen
inzake sociale zekerheid
Wet d.d. 15/06/2006, inzonderheid artikel 2, 4°, betreffende
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten

•

Verslag gemeenteraadszitting 26/07/2010

71

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

Vlaams Sectoraal Akkoord 2008-2013 afgesloten in het Vlaamse
onderhandelingscomité C1 d.d. 19/11/2008 houdende invoering van een
aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale besturen
akkoord in het Vlaamse comité C1 d.d. 09/12/2009 tussen de werkgeversen werknemersorganisaties houdende het kaderreglement m.b.t. het
aanvullend pensioen voor contractanten in de Vlaamse lokale sector

Omzendbrief BB 2008/10 d.d. 21/11/2008 van de Vlaamse minister van
bestuurszaken, agentschap voor binnenlands bestuur, afdeling lokale en
provinciale besturen – financiën en personeel betreffende het sectoraal
akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2009
houdende principiële goedkeuring omtrent de invoering van een tweede
pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/02/2010
houdende de akkoordverklaring omtrent de deelname van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene aan het gemeentelijk initiatief tot oprichting van
een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/02/2010
houdende het gunstig advies over de intentie van het OCMW om een
aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden in te voeren
kennisneming van het college van burgemeester en schepenen d.d.
15/02/2010 van de beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene over de intentieverklaring om een aanvullend
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden in te voeren
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende de
intentieverklaring tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor
contractuele personeelsleden met ingang van 01/01/2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/03/2010
betreffende de specifieke onderhandelingspunten i.h.k.v. het lokaal
pensioenreglement
protocol van akkoord met opmerkingen van het bijzonder
onderhandelingscomité d.d. 30/04/2010 over de uitgangspunten voor de
invoering van een tweede pensioenpijler voor de contractuele
personeelsleden
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 03/05/2010 houdende goedkeuring van het pensioenreglement
i.h.k.v. de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor contractuele
personeelsleden
beslissing van de OCMW-raad d.d. 24/06/2010 houdende principiële
goedkeuring tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor
contractuele personeelsleden en goedkeuring van het bestek zoals
voorgesteld door de RSZPPO

De gemeenteraad besliste in zitting van 22/03/2010 dat het de intentie heeft
om over te gaan tot de invoering van een aanvullend pensioenstelsel per
01/01/2010. Deze intentieverklaring werd ook goedgekeurd door de
OCMW-raad en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene.
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•

•

•

•

•

•

•

Financiële
gevolgen

Het initiatief werd opgestart om de ongelijkheid tussen het pensioen van de
statutaire personeelsleden en de contractuele personeelsleden te nivelleren.
Contractuele personeelsleden hebben voor hetzelfde werk immers een
opmerkelijk lager pensioen wat leidt tot een onbillijke en onrechtvaardige
situatie.
Eerder werd al aangegeven dat, om administratieve redenen en
kostenefficiëntie, het gemeentebestuur (+ OCMW + AGB) is toegetreden
tot het gezamenlijk initiatief van de VVSG en de RSZPPO, waarbij deze
laatste als opdrachtencentrale fungeert om deze overheidsopdracht voor de
organisatie van een collectief pensioenplan te lanceren. De RSZPPO heeft
hiertoe een lastenboek opgesteld. Elke individuele deelnemer (elk bestuur)
dient dit lastenboek goed te keuren.
Op 09/12/2009 werd door het Vlaamse onderhandelingscomité C1 het
kaderreglement ‘tweede pensioenpijler contracten’ goedgekeurd. Een
aantal specifieke elementen dienden op lokaal niveau nog te worden
ingevuld. Op 30/04 jl. hebben de representatieve vakorganisaties, op
voorstel van het college van burgemeester en schepenen, een protocol van
akkoord (met opmerkingen) ondertekend waarin de bijzondere
onderhandelingspunten werden opgenomen.
De specifieke elementen zijn :
- de ingangsdatum : in te voeren vanaf 01/01/2010
- de bijdragevoet : percentage is 1%
- een inhaaltoelage : volledige inhaalbeweging ten belope van 1% van het
pensioengevend jaarloon, vermenigvuldigd met XX maanden in aanmerking
genomen gepresteerde diensttijd, gedeeld door 12 – wordt geregulariseerd
onder de vorm van een éénmalige koopsom.
De vakorganisaties hebben bij hun akkoordverklaring volgende opmerkingen
toegevoegd :
- de voorgestelde bijdragevoet van 1% wordt hierbij begrepen als een
minimum
- er wordt van uitgegaan dat de 2e pensioenpijler ook voorzien wordt voor
het personeel vallend onder het federaal zorgakkoord
- later zal opnieuw onderhandeld worden over het percentage.
De specifieke onderhandelingselementen vormen samen met het
kaderreglement het lokaal pensioenreglement. Zowel het kaderreglement
als de specificiteiten hieromtrent worden ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad.
In een later stadium zal het college van burgmeester en schepenen
voorgesteld worden om over te gaan tot de gezamenlijke gunning van de
opdracht, op voorstel van de RSZPPO. Vermoed wordt dat eind juli
hierover meer uitsluitsel zal zijn. De OCMW-raad en het directiecomité
van het AGB dienen nog machtiging te verlenen aan het college van
burgemeester en schepenen om te kunnen overgaan tot deze gunning.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Overboekingen uit het
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Raming Budgetcode
± 210 000 EUR 060/994-01

Dienst
GD
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gewoon reservefonds

Voorstel
aan
de
gemeenteraad om de
nodige kredieten via de
eerstvolgende
budgetwijziging 2010 te
voorzien

UITGAVEN
Jaarlijkse uitgaven (vanaf 2010)
Omschrijving
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
± 24 950 EUR xxx/116-03 (2010)
Verzekeringspremies
voor pensioenen van
Voorstel
aan
de
contractuele
gemeenteraad om de
personeelsleden
–
nodige kredieten via de
gemeente
eerstvolgende
budgetwijziging 2010 te
voorzien
± 12 200 EUR xxx (2010)
Verzekeringspremies
voor pensioenen van
Het OCMW voorziet
contractuele
de nodige kredieten via
personeelsleden
–
de
eerstvolgende
OCMW
budgetwijziging
Verzekeringspremies
± 2 050 EUR xxx (2010)
voor pensioenen van
Het AGB voorziet de
contractuele
nodige kredieten via de
personeelsleden
–
eerstvolgende
AGB
budgetwijziging

Dienst
GD

GD

GD

Eenmalige uitgaven
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
± 210 000 EUR xxx/116-03 (2010)
GD
Verzekeringspremies
voor pensioenen van
Voorstel
aan
de
contractuele
gemeenteraad om de
personeelsleden
nodige kredieten via de
gemeente/OCMW/
eerstvolgende
AGB
budgetwijziging 2010 te
voorzien – financiering
via
overboeking
gewoon reservefonds

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot dit pensioenreglement
aandringt op een zelfde beslissing en bijgevolg ook gelijklopende notulering
van gemeentebestuur, OCMW én AGB. Volgens het raadslid zou de
bepaling inzake de inhaaltoelage niet zijn opgenomen in de desbetreffende
beslissing van het Autonoom Gemeentebedrijf.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele
personeelsleden vanaf 01/01/2010.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler
contractanten van 09/12/2009. Dit reglement maakt integrerend deel uit van
deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad is de inrichter van het pensioenstelsel voor zijn contractuele
personeelsleden.
Artikel 4
De pensioentoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon.
Artikel 5
De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit
gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler
contractanten, ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 6
De gemeenteraad keurt het bestek, opgemaakt door de RSZPPO in haar
hoedanigheid als opdrachtencentrale, goed en belast het college van
burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering. Dit bestek maakt
integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 7
De gemeenteraad geeft aan het contractueel aangesteld personeelslid dat op
1/01/2010 in dienst is, een inhaaltoelage voor de diensttijd die vóór 1/01/2010
effectief gepresteerd werd en waarvoor het personeelslid pensioengerechtigd
jaarloon ontvangen heeft. De periode die voor de inhaaltoelage in aanmerking
wordt genomen, loopt vanaf de datum van aanwerving als contractant bij het
bestuur. Deze inhaaltoelage bestaat uit een eenmalige koopsom gelijk aan het
toelagepercentage op het pensioengevend jaarloon (1%) vermenigvuldigd met
XX maanden in aanmerking genomen gepresteerde diensttijd, gedeeld door 12.

Punt 26: secretariaat - Algemeen. Vrijwillige fusies van gemeenten.
- Kennisneming ondersteuningsaanbod van de Vlaamse regering
- Standpuntinname
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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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De
Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Cindy Versluys en Jon Devos,
raadsleden.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d. 17/05/2010

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•
•

De Vlaamse regering heeft een ondersteuningspakket uitgewerkt voor
gemeenten die op vrijwillige basis willen fusioneren op 01/01/2013. Het
ondersteuningspakket bestaat uit twee elementen : enerzijds een financiële
ondersteuning om de transitiekosten waarmee een gemeente wordt
geconfronteerd te ondervangen en anderzijds een inhoudelijke, technische
en juridische ondersteuning om de fusieoperatie in goede banen te leiden.
De financiële ondersteuning bestaat uit een fusiebonus en een
garantieregeling voor het gemeentefonds. De fusiebonus is bedoeld om de
kosten die gepaard gaan met een fusie op te vangen. De garantieregeling
voor het gemeentefonds houdt in dat het aandeel van de nieuw
gefusioneerde gemeente uit het gemeentefonds minstens zo groot is als de
som van de aandelen die de gemeenten voor de fusie in het gemeentefonds
hadden, dit gedurende de eerste lokale bestuursperiode van de nieuwe
fusiegemeente.
De inhoudelijke ondersteuning bestaat uit een ondersteuningsteam dat de
fusieoperatie begeleidt. Dit ondersteuningsteam bestaat uit experten van
het Agentschap Binnenlands Bestuur, de provinciegouverneur, de VVSG,
eventueel aangevuld met de nodige externe ondersteuning.
Daar in de gemeenten die fusioneren nieuwe verkiezingen moeten worden
georganiseerd, is het ondersteuningsaanbod beperkt tot fusies die ingaan op
01/01/2013.
Het Vlaams regeerakkoord legt de nadruk op de belangrijke rol die de
gemeenten spelen in het Vlaamse overheidsbestuur. Sterke gemeenten, die
op een efficiënte en effectieve manier functioneren, zijn noodzakelijk om
het bestuur dichter bij de burger te brengen. Uit de praktijk blijkt dat de
schaalgrootte van Bredene van die aard is dat een burgernabije, efficiënte en
effectieve dienstverlening kan worden geboden die voldoet aan de noden en
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verwachtingen van de inwoners. Een fusie met bvb Oostende kan enkel een
nadelige invloed hebben op de burgernabijheid en kwaliteit van de
dienstverlening aan de inwoners van Bredene.
Tussenkomsten

•
•

Voorzitter Willy Vanhooren die aangeeft dat het college van burgemeester
en schepenen hierover reeds een standpunt heeft ingenomen, maar dat het
aan de gemeenteraad toekomt om hierover een beslissing te nemen.
Raadslid Kristof Vermeire die meent dat inderdaad een krachtiger signaal
wordt gegeven indien de beslissing tot het niet aangaan van een fusie wordt
gegeven door de gemeenteraad.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het ondersteuningsaanbod van de Vlaamse
regering bij de vrijwillig fusies van gemeenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om geen gebruik te maken van de mogelijkheid die
wordt geboden door de Vlaamse overheid om met aanvang van 01/01/2013
een vrijwillige fusie aan te gaan

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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