VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 18/10/2010

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 20/09/2010

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Rudi Debeuckelaere en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 20/09/2010 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke
vertegenwoordigers buitengewone algemene
statutenwijziging

Aanwezig

samenwerking. IMEWO.
vergadering 20/12/2010.

Aanduiding
Goedkeuring

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;

Verslag gemeenteraadszitting 18/10/2010

1

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

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende mandaten binnen
IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 20/09/2010 betreffende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders op 20/12/2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/09/2010
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op
20/12/2010

•
•
•
•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 20/09/2010 nodigt IMEWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van deze
intercommunale op 20/12/2010. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van
06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke
algemene vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden
aangeduid en moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Françoise Praet
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
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De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• er zijn 2 onthoudingen
Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy
Versluys) wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet , raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene
Toekomststraat 52/003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van IMEWO, die doorgaat op 20/12/2010.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de statuten van de
intercommunale, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO van 20/12//2010.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke
vertegenwoordigers buitengewone algemene
statutenwijziging

Aanwezig

samenwerking.
IVOO.
vergadering 21/12/2010.

Aanduiding
Goedkeuring

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

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
schrijven van IVOO d.d. 15/09/2010 betreffende de buitengewone algemene
vergadering op 21/12/2010 – statutenwijziging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/09/2010
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op
21/12/2010

•
•
•

Feiten, context De buitengewone algemene vergadering van IVOO, waarop o.m. zal overgegaan
en
worden tot de goedkeuring van de gewijzigde statuten, vindt plaats op
argumentatie
21/12/2010. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen:
Françoise Praet
Kimberley Rousselle

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Kimberley Rousselle bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• er zijn 2 onthoudingen
Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy
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Versluys) wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet en Kimberley Rousselle aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van IVOO die doorgaat op 21/12/2010.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de statuten van
de intercommunale, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 21/12/2010.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Oprichting en deelname aan een
overlegorgaan met het oog op de studie van een intergemeentelijk samenwerkingsverband
op het vlak van crematoriumbeheer. Goedkeuring. Aanduiding vertegenwoordiging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/10/2010
houdende principiële goedkeuring oprichting en deelname aan een
overlegorgaan met het oog op de studie van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband op het vlak van crematoriumbeheer
brief van het stadsbestuur van Oostende inzake de intentie tot oprichting
van een opdrachthoudende vereniging voor de organisatie, het beheer en
de uitbating van een intergemeentelijk crematorium voor Oostende en
aanpalende gemeenten

Aansluitend op verkennende gesprekken met de gemeenten Middelkerke,
Bredene en de stad Oudenburg wenst het stadsbestuur van Oostende te
starten met de voorbereidingen voor het oprichten van een
opdrachthoudende vereniging van gemeenten met als opdracht de
organisatie, het beheer en de uitbating van een intergemeentelijk
crematorium. Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
stipuleert in artikel 25, 26 en 27, het volgende over de oprichting van een
opdrachthoudende vereniging:
− artikel 25: De gemeenten die de oprichting van een dienstverlenende of
een opdrachthoudende vereniging overwegen, beslissen via hun
gemeenteraad vooraf een overlegorgaan op te richten om de
samenwerkingsmogelijkheden en voorwaarden te bestuderen voor één
of meer welbepaalde beleidsdomeinen. Terzelfder tijd wijzen ze een lid
van het college van burgemeester en schepenen aan die zitting zal
hebben in het overlegorgaan en leggen ze eventueel een
begrotingskrediet vast om de voorbereidende fase te financieren.
Uitsluitend gemeenten maken deel uit van het overlegorgaan. Dat
overlegorgaan bezit geen rechtspersoonlijkheid en kan geen
verbintenissen aangaan ten laste van de op te richten dienstverlenende
of opdrachthoudende vereniging.
− artikel 26: Het overlegorgaan organiseert autonoom zijn
werkzaamheden. Het overlegorgaan beschikt over een periode van
maximaal één jaar, ingaand op zijn installatievergadering, om zijn
studieopdracht te vervullen.
Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van
de mogelijke oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging, stelt het overlegorgaan aan de deelnemende gemeenten een
bundel ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen
zijn:
• een grondige motiveringsnota
• een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke
opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en
met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
• een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een
omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en
de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de
uitvoering
• een ontwerp van statuten.
Deze documenten vormen de basis van de uitwerking van het
samenwerkingsconcept.
− artikel 27: De gemeenten zijn niet gebonden door hun deelneming in
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•

•

Stemmen

het overlegorgaan. Ze spreken zich uit over de documenten die hun
worden voorgelegd. Ofwel beslissen ze af te zien van deelneming aan de
eventuele oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging, ofwel gaan ze akkoord met het voorstel, al of niet op
voorwaarde dat wijzigingen aan het voorstel worden aangebracht.
De beslissingen van de gemeenten worden voorgelegd aan het
overlegorgaan,
dat
daarover
in
consensus
beslist.
De
vertegenwoordigers van de afhakende gemeenten nemen niet deel aan
deze besluitvorming.
Het definitieve voorstel wordt aan de overblijvende gemeenten
voorgelegd. De gemeenten kunnen het voorstel enkel goedkeuren of
afkeuren.
De gemeenteraadsbeslissingen houdende de oprichting van een
overlegorgaan en betreffende de voorstellen van het overlegorgaan
worden ter informatie meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om met het oog op
de eventuele oprichting van een opdrachthoudende vereniging een
overlegorgaan op te richten om de samenwerkingsmogelijkheden en –
voorwaarden, hier i.c. voor het beheer en de uitbating van een
crematorium, te bestuderen.
De gemeenteraad moet tevens een lid van het college van burgemeester en
schepenen aanduiden die zitting zal hebben in dit overlegorgaan. Het college
stelt voor om burgemeester Steve Vandenberghe voor te dragen als
kandidaat om deel uit te maken van dit overlegorgaan.

Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (William Hüppertz en Cindy
Versluys) wat betreft de oprichting en deelname aan een overlegorgaan met het
oog op de studie van een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het vlak
van crematoriumbeheer
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
lid van het college die zitting zal hebben in dit overlegorgaan
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Steve Vandenberghe, burgemeester, bekomt 21 stemmen
• er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de oprichting en deelname aan
een overlegorgaan met het oog op de studie van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband op het vlak van crematoriumbeheer.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, burgemeester, aan te duiden
als afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen in het
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overlegorgaan.

Punt 5: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van diverse tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

tijdelijke politieverordening d.d. 21/09/2010 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen van de
gemeente op 25/09/2010 n.a.v. de organisatie van ManiFiesta, ingericht door
vzw Geneeskunde voor het Volk, Commandant Weynsstraat 85, 2660
Hoboken
tijdelijke politieverordening d.d. 29/09/2010 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Prinses Elisabethlaan en
Brugsesteenweg op 01/10/2010

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van diverse activiteiten op openbare wegen
en argumentatie in de gemeente was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid tijdelijke
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politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen, dit naar
aanleiding van volgende activiteiten:
• ManiFiesta op 25/09/2010, ingericht door vzw Geneeskunde voor het Volk
• opening Bredene Shopping Center en Prinses Elisabethlaan op 01/10/2010
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van :
• ManiFiesta op 25/09/2010, ingericht door vzw Geneeskunde voor het Volk
• opening Bredene Shopping Center en Prinses Elisabethlaan op 01/10/2010

Punt 6: technische dienst - Verkavelingen. VMW. Netuitbreidingen in de sociale verkaveling
Noord-Ede (fase 1B). Goedkeuring van de plannen en kostprijsraming

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/12/2005
houdende goedkeuring van het voorontwerp van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede (fase 1C) – gedeeltelijke
doortrekking Breendonklaan, achter Pieter Breugelstraat, Frans Halsstraat,
wandelweg en Gerard Defeverstraat, uit te voeren door en ten laste van de
sociale verkavelaars, gemeentebestuur en het Vlaams Gewest
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•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende goedkeuring van
het tracé van de wegen in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende goedkeuring van:
– de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van
de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede fase IC
– het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een bedrag
van 31.077,33 EUR (ramingsprijs)
brief van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk betreffende netuitbreidingen in de sociale verkaveling NoordEde (fase 1C)

Artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stipuleert dat
indien een verkavelingsaanvraag gepaard gaat met de aanleg van wegen, de
gemeenteraad een besluit moet nemen over de zaak van de wegen alvorens
een beslissing wordt genomen over de verkavelingsaanvraag.
Onder besluit over de wegen dient o.a. te worden verstaan:
– het tracé van de wegen en de breedte van de rijbanen en voetpaden
– openbare nutsvoorzieningen (riolen, water-, elektriciteits-, gas- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
– plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
– technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare werken
– kostprijsraming van de werken
De gemeenteraad heeft in zitting van 25/05/2009 zijn goedkeuring gehecht
aan de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van
de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede - fase
IC, alsook het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een
bedrag van 31.077,33 EUR (incl. btw).
Het college van burgemeester en schepenen is, in zitting van 04/01/2010
akkoord gegaan met het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur p.a. Graaf de Ferraris,
Koning Albert II-laan 20 bus 9, 1000 Brussel, om de opdracht van de wegen rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C) toe te
wijzen aan de firma nv Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg, voor de
totale prijs van 1.442.205,49 EUR – incl. btw (aandeel gemeentebestuur
29.371,14 EUR – incl. btw).
Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500
Kortrijk ontving ons bestuur het dossier over de netuitbreidingen in de
sociale verkaveling (fase 1C).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het plan en kostprijsraming
(179.431,85 EUR incl. btw – volledig ten laste van de verkavelaar) voor de
netuitbreidingen door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening,
Roggelaan 2, 8500 Kortrijk in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C). Het
plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 7: technische dienst - Nutsvoorzieningen. VMW. Netaanpassing Sluizenstraat - NoordEdestraat. Vaststelling van het plan, de voorwaarden en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende vaststelling van
de voorwaarden, het plan en de kostprijsraming (16.682,57 (incl btw) – ten
laste van de verkavelaars en 66.896,66 EUR (incl. btw) ten laste van het
gemeentebestuur), alsook van de wijze van gunnen (openbare aanbesteding)
van de opdracht van rioleringswerken in de Sluizenstraat – Noord-Edestraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/10/2009 houdende vaststelling van
het bijzonder bestek van de opdracht van rioleringswerken in de
Sluizenstraat - Noord-Edestraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2009
houdende toewijzing van de opdracht van de rioleringswerken Sluizenstraat
– Noord-Edestraat 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)
offerte van de VMW, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk voor de netaanpassing in
de Sluizenstraat - Noord-Edestraat

•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29/12/2009
de opdracht van de rioleringswerken in de Sluizenstraat – Noord-Edestraat
toegewezen aan de aannemer nv Verhelst uit Oudenburg.
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•
•
•

Financiële
gevolgen

Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500
Kortrijk ontving ons bestuur het dossier voor de netaanpassing in de
Sluizenstraat – Noord-Edestraat.
In het traject van de sleuf riolering ligt een eternit leiding die dient
aangepast te worden.
Kostprijsraming en financieringswijze
– Netaanpassing: 14.838,05 EUR ten laste van de gemeentelijke autonome
investeringskredieten = AIK’s (momenteel beschikbaar 21.664,48 EUR).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Dienst
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Netaanpassing
14.838,05 EUR Via
AIK’s
VMW BD
Sluizenstraat – Noordbeschikbaar 21.664,48
Edestraat
EUR

Omschrijving

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming
(14.838,05 EUR – financiering via AIK’s) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van werken voor de netaanpassing in de
Sluizenstraat – Noord-Edestraat uit te voeren door de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk.

Punt 8: technische dienst - Openbare werken. Aanleg verbrede voetpadzone langs
Kapelstraat - fases 2 en 3. Toekenning van een vergoeding aan VOF Minigolf Versluys voor
de gedeeltelijke heraanleg van de minigolf. Akkoord

Aanwezig

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

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 160 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huurovereenkomst d.d. 23/02/1988 Ministerie van Financiën – Roland
Versluys met betrekking tot 1825,5 m² staatsgrond, dienstig als
miniatuurgolf, gelegen langs de Kapellestraat, kadastraal bekend 2° afdeling,
sectie C, perceelnr. 381 S2
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van
de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de kostprijsraming en de wijze
van gunnen van de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede
voetpadzone langs de Kapelstraat (fase 2 – vanaf residentie “Astrid” tot aan
de minigolf ter hoogte van de Brusselstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/12/2007
houdende toewijzing aan nv De Waele Gebrs. van de opdracht van werken
tot realisatie van een gedeelte van fase 2a van de aanleg van een verbrede
voetpadzone langs de Kapelstraat (ter hoogte van residentie “Astrid”)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/01/2008
houdende toewijzing aan nv De Waele Gebrs. van de opdracht van werken
tot realisatie van het saldo van fase 2a + fasen 2b en 2c van de aanleg van
een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (vanaf voorbij residentie
“Astrid” tot aan de minigolf ter hoogte van de Brusselstraat)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende vaststelling van
de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de kostprijsraming en de wijze
van gunnen van de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede
voetpadzone langs de Kapelstraat (fase 3 – vanaf minigolf ter hoogte van de
Brusselstraat tot aan de Gentstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/04/2009
houdende toewijzing aan nv De Waele Gebrs. van de opdracht van werken
tot realisatie van fase 3 van de aanleg van een verbrede voetpadzone langs
de Kapelstraat (gedeelte tussen minigolf ter hoogte van de Brusselstraat en
de Gentstraat)
overeenkomst d.d. 05/02/2010 Vlaams Gewest - Minigolf Versluys VOF
betreffende de concessie voor de aanleg en uitbating van een minigolf,
gelegen Kapelstraat 10, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, perceelnrs.
381 S2 (deel) en 378 R2 (deel), totale oppervlakte 1836 m², voor de
periode 01/11/2009 – 31/10/2018
verantwoordingsnota met betrekking tot de herinrichtingswerken Minigolf
Versluys, opgemaakt door ingenieur Luc Deplancke

•

•

•

•

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

Voor het realiseren van de 2° en 3° fase van de verbrede voetpadzone langs
de Kapelstraat was het noodzakelijk een gedeelte van de grond, waarop de
minigolf van Minigolf Versluys VOF zich bevindt (eigendom Vlaams Gewest
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•

•

•

Tussenkomsten

•

•

en in concessie genomen door voornoemde rechtspersoon), in te palmen.
De overeenkomst Vlaams Gewest – Minigolf Versluys VOF betreffende de
concessie voor de aanleg en uitbating van een minigolf, gelegen Kapelstraat
10, werd bijgevolg aangepast. In ruil voor de afstand van grond, voor
inlijving in de voetpadzone, werd het terrein van de minigolf langs de
oostzijde met circa dezelfde oppervlakte uitgebreid (oorspronkelijke
oppervlakte 1825,5 m² – nieuwe oppervlakte 1836 m²).
Door deze transformatie van het terrein dient echter de minigolf
gedeeltelijk heraangelegd. In het investeringsbudget 2010 is een krediet van
30.000 EUR voorzien voor het betalen aan Minigolf Versluys VOF van een
vergoeding voor het herinrichten van het terrein minigolf, gelegen
Kapelstraat 10. Door ingenieur Luc Deplancke werd volgend overzicht van
de werken opgemaakt:
- opmeten bestaande situatie en opmaak nieuw plan
- afbraak omheining met poort aan straatzijde en plaatsen van omheining
op de nieuwe perceelgrens
- wegnemen haag en omheining langs zijde markt en plaatsen van nieuwe
omheining met hoeksluiting
- wegbreken en opbouwen bestaande golfbanen met bijhorigheden,
verharding en fundering
- delfwerk, ondervloer en aanleg nieuwe speelbanen
- aanpassen wandelpaden tussen banen met funderingen en betegeling
- aanleg grastapijten en buisomrandingen met opbouw speelbanen
- volledige uitbraak trick-pin toestellen met vloer en fundering
- delfwerk en fundering nieuwe vloer
- aanleggen en aanpassen afwatering nieuw terrein/bestaand terrein
- aanleg tegelbevloering bestaand terrein en uitbreiding met nodige
aanpassingen
- herplaatsen toestellen trick-pin op nieuwe locatie
- volledige heraanleg hagen langs nieuwe omheining en aanplantingen
nieuwe zone
- aanpassen verlichting in functie van nieuwe indeling
- afvoeren en verwerken puin
Analoog met de betaling aan Anthony Dumarey van een éénmalige
vergoeding voor het gedeeltelijk heraanleggen van zijn minigolf in 2004,
wordt de gemeenteraad voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan het
betalen van een vergoeding van 30.000 EUR aan Minigolf Versluys VOF voor
het herinrichten van het terrein minigolf, gelegen langs de Kapelstraat,
tussen Brusselstraat en Duinenplein.

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het dossier geen (ontwerp van)
overeenkomst met de VOF Minigolf Versluys bevat. Bij de toekenning van
een gelijkaardige vergoeding aan de familie Dumarey voor wat betreft de
Minigolf Parasol werd hierover destijds een driepartijenovereenkomst
afgesloten. Het raadslid meent dat een ontwerp van overeenkomst een
onontbeerlijk stuk is in dit dossier
Voorzitter Willy Vanhooren die om deze reden voorstelt de behandeling
van dit dossier uit te stellen
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de behandeling van dit punt uit te stellen tot een
eerstvolgende zitting.

Punt 9: jeugddienst - Jeugd. Verantwoordingsnota 2009. Goedkeuring

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 7§1 en §3 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12/09/2003
ter uitvoering van het decreet van 14/02/2003 houdende de ondersteuning
en de stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal
jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk, en
intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
verantwoordingnota 2009 jeugd
gunstig advies jeugdraad d.d. 23/06/2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/06/2010
houdende goedkeuring verantwoordingsnota jeugd 2009
goedkeuring verantwoordingsnota 2009 en vraag van de Afdeling Jeugd tot
het voorleggen van de verantwoordingsnota 2009 aan de gemeenteraad,
ontvangen per brief d.d. 27/09/2010

•
•
•
•
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•
•
•

Door het decreet d.d. 23/12/2005 houdende wijziging van het decreet d.d.
14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid, nam de Vlaamse overheid een aantal maatregelen om de
planlast met betrekking tot het jeugdbeleid te verminderen. Het jaarplan en
het werkingverslag werden vervangen door 1 verslag, de zogenaamde
verantwoordingsnota, die beschrijft op welke manier en met welke
middelen de doelstellingen en acties uit het jeugdbeleidsplan werden
gerealiseerd.
De verantwoordingsnota dient jaarlijks voor I juni bezorgd te worden aan
de Afdeling Jeugd na advies van de jeugdraad. Omdat er tussen 05/05 en
23/06/2010 geen jeugdraad was gepland, werd uitstel gevraagd en bekomen
voor het indienen van de nota tot eind juni.
De opgemaakte verantwoordingsnota 2009 werd op 23/06/2010 aan de
jeugdraad voorgelegd. De jeugdraad bracht gunstig advies uit en
formuleerde een aantal opmerkingen.
De verantwoordingnota werd door het college in zitting d.d. 28/06/2010
goedgekeurd en op 29/06/2010 bezorgd aan de Afdeling Jeugd.
De Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap liet in zijn schrijven d.d.
27/09/2010 weten dat de verantwoordingnota jeugd 2009 werd aanvaard,
maar dat de doelstelling “Bredense jongeren actief betrekken bij de
inrichting en het gebruik van de openbare ruimte” niet werd gerealiseerd,
daarom dient de nota te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

gunstig advies d.d. 23/06/2010 van de gemeentelijke jeugdraad

INKOMSTEN
Omschrijving
Subsidiebedrag
verantwoordingsnota
2009 - restsaldo

Tussenkomsten

•

•

Raming Budgetcode
4.846,30 EUR 761/161-48

Dienst
GD

Raadslid Liesbeth Metsu die er andermaal de aandacht op vestigt dat de
opstart van het Kinder- en Jongerenteam (KJT), dit ter vervanging van de
kindergemeenteraad, geen succes is gebleken. Uit het jaarverslag 2009 blijkt
dat dit project in 2009 werd stopgezet. Door het ontbreken van
inspraakorganen voor deze doelgroep werd dan ook de in het
jeugdwerkbeleidsnota 2009 opgenomen doelstelling ‘Bredense jongeren
actief betrekken bij de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte’
niet gerealiseerd.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat uit navraag in de
omliggende gemeenten is gebleken dat de zwakke interesse en belangstelling
voor kindergemeenteraden een algemeen fenomeen is. Schepen Vanmullem
wijst er tevens op dat het de bedoeling is om jongeren op een andere wijze
te betrekken bij het beleid en dat het voorstel terzake binnenkort zal
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•

•

•
•
•
•

worden voorgelegd aan het schepencollege.
Raadslid Liesbeth Metsu die repliceert door er op te wijzen dat in veel
gemeenten wel nog een kindergemeenteraad actief is. In dit verband wijst
het raadslid op het belang van ondersteuning vanuit het beleid en de
jeugddienst. Tevens stelt het raadslid voor om jongeren te informeren over
en te betrekken bij het beleid via een educatief project.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat scholen nu reeds
regelmatig bezoeken brengen aan het gemeentehuis waarbij informatie
wordt gegeven over de werking van het gemeentebestuur en de leerlingen
de mogelijkheid krijgen om opmerkingen, voorstellen, suggesties, … te
formuleren. De burgemeester vestigt er ook nog de aandacht op dat
Bredene één van de pioniers was op het vlak van kindergemeenteraden en
dat momenteel wordt onderzocht hoe kinderen en jongeren, buiten de
traditionele kanalen zoals de kindergemeenteraad, …, kunnen betrokken
worden bij het beleid.
Raadslid Kristof Vermeire die de stand van zaken wenst te kennen van de
aanleg van een speelplein in de omgeving van de Brouwerijstraat, wat één
van de laatste voorstellen was van de kindergemeenteraad.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat inmiddels de heuvels zijn
aangelegd en dat hier eerlang de speeltoestellen zullen kunnen worden
geplaatst.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat eerder werd medegedeeld dat
de aanleg van een speelplein hier niet mogelijk was door de aanwezigheid
van leidingen in de ondergrond.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat hieraan een oplossing werd
gegeven door de speeltoestellen op heuvels te plaatsen.

Stemmen

Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu,)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verantwoordingsnota 2009 ter
uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010. Deze verantwoordingsnota
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: toerisme - Autonoom gemeentebedrijf. Goedkeuring budget 2011 en kennisneming
ondernemingsplan 2011-2013

Aanwezig

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

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 235 en 243 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beheersovereenkomst
tussen
gemeentebestuur
en
Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van de raad van bestuur d.d. 28/09/2010 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene houdende vaststelling van het budget 2011
beslissing van de raad van bestuur d.d. 28/09/2010 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene houdende goedkeuring van het ondernemingsplan
2011-2013

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

•
•

Financiële
gevolgen

De beheersovereenkomst afgesloten tussen Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene en het gemeentebestuur bepaalt dat de raad van bestuur het
budget vaststelt en jaarlijks en uiterlijk op 31/10 het budget van het
volgende boekjaar ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
De beheersovereenkomst bepaalt tevens dat de raad van bestuur jaarlijks
een ondernemingsplan opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het
bedrijf op lange en middellange termijn vastlegt. Het ondernemingsplan
wordt overgemaakt aan het college om te worden meegedeeld aan de
gemeenteraad, samen met het budget
Het ondernemingsplan bevat een financieel luik.
De raad van bestuur heeft op 28/9/2010 het budget vastgesteld met
gecorrigeerde netto-uitgaven voor een bedrag van 881.730 EUR (844.230
EUR gewone dienst en 37.500 EUR buitengewone dienst). Het budget dient
uiterlijk op 31/10/2010 ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
De raad van bestuur heeft op 28/9/2010 het ondernemingsplan 2011-2013
goedgekeurd. Dit plan dient uiterlijk op 31/10/2010 ter kennis te worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4/10/2010
kennisgenomen van het budget 2011 en het ondernemingsplan 2011-2013
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Bijdrage
in
het
844.230 EUR
76210/221-01
exploitatieresultaat
budget 2011
van gemeentebedrijven
37.500 EUR
76210/635-51
Bijdrage in kapitaal aan
budget 2011
andere
overheden
voor
specifieke
doeleinden

Dienst
GD
BD

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan 2011-2013 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het budget 2011 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene met gecorrigeerde netto-uitgaven voor
een bedrag van 881.730 EUR (844.230 EUR gewone dienst en 37.500 EUR
buitengewone dienst). Het budget 2011 maakt integrerend deel uit van deze
beslissing.

Punt 11: secretariaat - Retributies en belastingen. Vaststelling van het retributiereglement
op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de aanslagjaren
2011 tot en met 2013

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals tot op
heden gewijzigd
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het decreet inzake de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van
de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/11/2007 houdende vaststellen van
het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein voor de dienstjaren 2008 tot en met 2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/10/2010
houdende voorstel tot het vaststellen van het retributiereglement op
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de
aanslagjaren 2011-2013
brief van IMEWO d.d. 27/0/2010 inzake de verlenging tot 2013 van het
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein

Regelmatig dienen aan verschillende nutsleidingen werken uitgevoerd. Deze
leidingen bevinden zich op het openbaar domein, waardoor werken
enerzijds een hinder vormen voor het verkeer en omwonenden en
anderzijds dienen uitgevoerd in gemeentelijke infrastructuur (wegen,
voetpaden, wegbermen…)
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen dienen er ook geregeld
dringende werken uitgevoerd, die verband houden met de continuïteit van
de dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal werken, zoals
aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken, die
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.
Sedert 01/01/2004 wordt door ons bestuur aan de distributienetbeheerders
een retributie aangerekend voor de hinder, veroorzaakt door gebruik van
het openbaar domein naar aanleiding van de uitvoering van werken aan
nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit), in uitvoering van de “Code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen”. Deze code werd
door de gemeenteraad voor de eerste maal goedgekeurd in zitting van
20/12/2004. De gemeenteraad heeft in zitting van 26/11/2007 dit reglement
vastgesteld voor de dienstjaren 2008 tot en met 2010.
De retributie is verschuldigd door alle maatschappijen, die werken op
gemeentelijk domein uitvoeren. De opeisbaarheid echter is afhankelijk van
het feit of deze maatschappijen op basis van statuten, decretale of wettelijke
bepalingen al dan niet vrijgesteld zijn van heffingen door de gemeenten
(voor IMEWO is dit geregeld in artikel 38 van haar statuten)
Het invoeren van dergelijke retributie werd destijds geïnitieerd door
IMEWO die nu opnieuw voorstelt om deze retributie te verlengen tot eind
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2013.

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Raming Budgetcode
2011 – 2012 – 2013 040/367-48
Retributie
nutsvoorziening
op
3x 35.236,57 EUR
gemeentelijk openbaar
domein

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
GD

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de aanslagjaren
2011-2013 vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijziging van de financiële nota en
de beleidsnota van het budget 2010 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 154 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

artikels 15 en 16 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
artikels 7 tot en met 10 van het decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Omzendbrief BB 2009/05 d.d. 04/09/2009 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling lokale en
provinciale besturen, financiën en personeel, houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2010 van de
gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Vlaamse Gewest

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende de vaststelling
van de gemeentebegroting (financiële nota van het budget) voor het
dienstjaar 2010
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
15/10/2009 betreffende de specifieke aandachtspunten tot de opmaak van
het gemeentebudget en het meerjarig financieel beleidsplan
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 27/09/2010 van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van
het budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst
verslag van het managementteam d.d. 23/09/2010 waarbij de
gemeentesecretaris het voorontwerp van de wijziging van de financiële nota
en de beleidsnota van het budget 2009 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in
buitengewone dienst verduidelijkt

Feiten,
Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en
context
en buitengewone dienst:
argumentatie
• Gewone dienst

volgens
het
oorspronkelijke verhoging +
budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2008
Resultaat
begrotingsrekening
2009
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2009
(definitief)
Wijziging

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

5.103.541,86

0,00

0,00

5.103.541,86

-1.635.910,00

1.815.989,50

0,00

180.079,50

3.467.631,86

1.815.989,50

0,00

5.283.621,36

fin.nota
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van het budget 2010
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten
vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat van
het budget 2010

•

20.818.663,00

423.074,00

118.750,00 21.122.987,00

20.809.474,00

437.780,00

177.908,00 21.069.346,00

2.875,00
123.025,00

840.463,00
45.340,00

0,00
0,00

843.338,00
168.365,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

304.400,00

2.679.680,00

0,00

2.984.080,00

- 415.361,00

-1.874.236,00

-59.158,00 -2.230.466,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2010 3.053.155,36

Buitengewone dienst

volgens
het
oorspronkelijke verhoging +
budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2008
Resultaat
begrotingsrekening
2009
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2009
(definitief)
Wijziging
fin.nota
van het budget 2010
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten
jaren

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

920.850,86

0,00

-796.161,00

642.525,99

0,00 -153.635,01

124.689,86

642.525,99

0,00

767.215,85

2.117.100,00

45.000,00

2.048.750,00

113.350,00

2.526.950,00

584.180,00

0,00

0,00

0,00

920.850,86

532.000,00 2.579.130,00

vorige
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Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat van
het budget 2010

Tussenkomsten

•

•

•

•

14.750,00

9.270,00

304.400,00

1.629.680,00

0,00

0,00

-120.200,00

1.081.230,00

0,00

24.020,00

0,00 1.934.080,00
0,00

0,00

1.516.750,00 -555.720,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2010 211.495,85

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de schepen van financiën wel
bijzonder optimistisch is over deze budgetwijziging, terwijl er bij de
vaststelling van het budget nog werd op gewezen dat het resultaat in eigen
dienstjaar slechts 9000 EUR bedroeg. Daarenboven stelt het raadslid vast
dat voor dit resultaat diende gerekend op de schadevergoeding voor de
calamiteit Noord-Ede ten bedrage van 500.000 EUR en dat deze
schadevergoeding nu op slechts 388.000 EUR wordt geraamd.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat het bedrag van deze
schadevergoeding inderdaad werd aangepast, dit in functie van de dading die
hierover zal worden afgesloten met de tegenpartij. Dergelijke dading die
straks ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad moet
de faling van deze tegenpartij vermijden, wat voordeliger is voor ons
bestuur. Schepen Jacky Maes wijst er op dat, niettegenstaande het bedrag
van deze schadevergoeding lager zal liggen dan oorspronkelijk begroot, het
resultaat van het eigen dienstjaar stijgt van 9189 EUR tot 53.644 EUR. Deze
stijging is het gevolg van de teruggave door politiezone, OCMW en AGB,
dit conform eerder gemaakte afspraken van teveel ontvangen overdrachten.
Schepen Jacky Maes geeft aan dat ook dit jaar geen leningen dienen
afgesloten voor het financieren van het investeringsprogramma wat bewijst
dat de financiële toestand van de gemeente gezond is. Hiermee zal de
schuldenlast van de gemeente voor de volgende jaren laag kunnen worden
gehouden.
Raadslid Kristof Vermeire wijst erop dat hij vooral de aandacht wilde
vestigen op het feit dat bij de vaststelling van het budget werd aangegeven
dat het bedrag van de schadevergoeding van 500.000 EUR noodzakelijk was
om het budget te laten sluiten met een positief resultaat en dat nu blijkt dat
deze vergoeding slechts 388.000 EUR zal bedragen. Het raadslid merkt
daarenboven op dat deze schadevergoeding van 500.000 EUR eigenlijk nog
dient verhoogd met de gerechtelijke intresten die kunnen worden geraamd
op 350.000 EUR.
Voorzitter Willy Vanhooren die er de aandacht op vestigt dat hij dit dossier
van zeer nabij heeft opgevolgd en dat de kosten van de sanering destijds
konden worden beperkt tot 500.000 EUR door het kordate optreden van
het college waarbij de sanering werd stopgezet en bijgevolg overgenomen
door OVAM. De voorzitter wijst erop dat het hier een complex dossier
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betreft met veel partijen en dat ook OVAM en het Vlaams Gewest akkoord
moeten gaan met de dading inzake de schadevergoeding pro rata het
vermogen van de tegenpartij. Deze dading is slechts mogelijk, aldus de
voorzitter, als er aan de hand van de attestering door de boekhouder
volledige duidelijkheid is over het vermogen van de tegenpartij.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz en
Cindy Versluys)

Besluit

Artikel 1
De wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het budget nr. 1 in
gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar 2010 wordt
vastgesteld. Deze wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Een exemplaar van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst wordt
toegestuurd aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en aan het
bevoegde ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Punt 13: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het aandeel van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2003

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming
gewijzigd door artikel 16 van de wet d.d. 29/07/2005 houdende diverse
bepalingen

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 20/09/2009 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2003

Feiten, context •
en argumentatie

Met zijn schrijven d.d. 20/09/2010 deelt Paul Breyne, provinciegouverneur
West-Vlaanderen, het gemeentelijk aandeel mee in de kosten voor de
brandbeveiliging voor het dienstjaar 2003. De gemeenteraad dient hierover
binnen de 60 dagen advies te geven. Het gunstig advies of ontstentenis van
advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de
verschuldigde som van de op naam van de gemeente geopende lopende
rekening bij Dexia.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel
2003 wordt vastgesteld op 223 398,56 EUR.
Overzicht jaarlijkse kosten:
1996:
186 032, 89 EUR
1997:
137 065, 86 EUR
1998:
188 752, 38 EUR
1999:
177 257, 75 EUR
2000:
172 354, 83 EUR
2001:
198 560,83 EUR
2002:
270 526,67 EUR
2003:
223 398,56 EUR
Beschikbare kredieten (art.nr. 10/03 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2003: 160 000,00 EUR
- Noodzakelijk bijkrediet: 63 398,56 EUR
Het overgedragen begrotingskrediet is ontoereikend en moet opgenomen
worden in het budget 2011 – hoofdstuk I.

•
•

•
•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdragen
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
overheidsinstellingen

Neemt kennis

Raming

Budgetgcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
160 000 EUR 351/435-01 10/03
GD
(gedeeltelijk
overgedragen via het
T-formulier)
63 400 EUR Krediet via budget
2011 – hoofdstuk I

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief aandeel, ten bedrage van
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223 398,56 EUR, in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2003. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over dit aandeel.

Punt 14: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Kristof Vermeire namens de CD&Vfractie.
Ondervraging van het schepencollege over het project 'innoverende straat'

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

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

Vraag raadslid Kristof Vermeire
In het gemeentelijk persbericht van 22/04/2010 werd het project ‘Innoverende
Straat’ aangekondigd. Het project stelde zich tot doel een innovatieve actie uit
te werken die de handelszone commercieel versterkt..
In Bredene gaat het om de handelszone Prinses Elisabethlaan, Brugsesteenweg,
ambachtelijke zone, nieuwe handelszone Noord-Ede en Bredene-Sas. Tijdens
de eerste bijeenkomst van de handelaars werd nagedacht over de te nemen
initiatieven. In de 2e fase werd de actie uitgewerkt. Het meten van de effecten
van de actie zou gebeuren in de 3e fase. Unizo West-Vlaanderen, het
gemeentebestuur en de handelaars stonden in voor de uitwerking van de
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innovatieve actie.
In het gemeentelijk infoblad stond dat het gemeentebestuur met het project
‘innoverende straat’ zowel de nieuwe handelszone als de bestaande exploitanten
een duwtje in de rug wil geven. In de verslagen van de trekkersgroep las ik dat
september een feestmaand zou zijn met als apotheose de opening van de
Prinses Elisabethlaan en het Shoppingcentrum.
Er was daarbij onder meer sprake van een braderie in de Fritz Vinckelaan op
zondag 26/09 en de uitwerking van een vakmansroute in het weekend van 2 en
3/10. Enkele handelaars uit de Fritz Vinckelaan zouden instaan voor de snacks
tijdens de opening van het shoppingcentrum.
Uiteindelijk kwam van deze ‘feestmaand’ niets in huis, behalve de opening van
het shoppingcentrum zelf.
Vraag
Graag verneem ik van het schepencollege waarom de aangekondigde acties in
het kader van het project ‘innoverende straat’ niet doorgingen en de bestaande
handelaars niet betrokken werden bij de opening van het shoppingcentrum.
Antwoord van het college van burgemeester en schepenen
Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe (het betreft een schriftelijk
antwoord door de schepen Eddy Gryson, verder toegelicht door burgemeester
Steve Vandenberghe):
• Het project “Innoverende Straat” valt hoofdzakelijk onder de
verantwoordelijkheid van Unizo West-Vlaanderen. Het gemeentebestuur
werd evenwel door Unizo betrokken, om zo een groter lokaal draagvlak te
creëren. Het gemeentebestuur had zich bij aanvang ook geëngageerd om
312,50 EUR bij te dragen in de kosten. In de loop van het project werden
een aantal pistes overwogen door de deelnemende handelaars, waaronder
een braderie in de Fritz Vinckelaan. Geen enkele piste werd echter
voldoende concreet en financieel realistisch uitgewerkt om ook
daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Uiteindelijk besliste Unizo, in
samenspraak met het gemeentebestuur, om Innoverende Straat af te sluiten
met een extra promotionele en financiële ondersteuning voor de Dag van
de Klant.
• Slagerij Denolf, bakkerij Debaene en frituur Marie-Claire waren
oorspronkelijk aangezocht om de catering te verzorgen voor het
openingsevenement van Bredene Shopping Center. Het aantal inschrijvingen
voor dit evenement oversteeg echter ruimschoots de verwachtingen,
waardoor het oorspronkelijk programma op tal van punten moest worden
bijgestuurd. De vereniging van mede-eigenaars van Bredene Shopping
Center koos ondermeer voor de absolute zekerheid dat de aangezochte
cateraars het publiek vlot en binnen het tijdsbestek van twee uur zouden
kunnen bedienen. Het was trouwens ook de vereniging van mede-eigenaars
die de catering betaalde, zodat de keuze van leverancier hen ook toekwam.
De nieuw aangezochte cateraars konden de producten ook aan een
beduidend lagere prijs leveren. De lokale handelaars werden niet bereid
gevonden om deze prijs over te nemen (en zo eventueel zij aan zij met de
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nieuwe leveranciers te werken) en werden uiteindelijk volledig uit het
programma geschrapt.
Raadslid Kristof Vermeire wijst er nog op dat het gemeentebestuur zich sterk
heeft geëngageerd in dit project door de aanwezigheid van de bevoegde
schepen en twee medewerkers op diverse werkvergaderingen en dat dit niet
heeft geresulteerd in concrete acties. Een aantal handelaars van de wijk Sas is
dan ook erg ontgoocheld over de activiteiten die werden georganiseerd naar
aanleiding van de ingebruikname van de Prinses Elisabethlaan. Het raadslid
drukt dan ook de hoop uit dat in de toekomst iets zal worden gepland c.q.
georganiseerd voor de betrokken handelaars.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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