VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/11/2010

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 18/10/2010

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen ;

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

Raadslid Liesbeth Metsu die er de aandacht op vestigt dat zij bij de
bespreking van punt 9 : ”Goedkeuring verantwoordingsnota jeugd
2009” geenszins heeft gesteld dat er in de omliggende gemeenten
geen kindergemeenteraden actief zijn. Er wordt dan ook gevraagd
om de passus “(….), dit weliswaar niet in de omliggende
gemeenten”, te schrappen uit de notulen.

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 18/10/2010 worden goedgekeurd,
waarbij rekening wordt gehouden met de vraag van raadslid
Liesbeth Metsu om de passus “(…), dit weliswaar niet in de
omliggende

gemeenten”

te

schrappen

uit

de

rubriek

“Tussenkomsten” van punt 9 “Goedkeuring verantwoordingsnota
jeugd 2009”.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.

Buitengewone algemene

vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 13/12/2010. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
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Verwijzings-



documenten

aangetekend schrijven FINIWO d.d. 05/10/2010 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 13/12/2010



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende
de deelname aan de oprichting van FINIWO



statuten van FINIWO



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25/10/2010 houdende aanduiding van Etienne Vercarre en
Ulrike

De

Ridder

als

respectievelijk

effectief

en

plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur

Feiten,

context 

en argumentatie

Met haar schrijven d.d. 05/10/2010 nodigt FINIWO ons bestuur
uit tot de buitengewone algemene vergadering van deze
intercommunale op maandag 13/12/2010.

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 volgende
kandidaten voor:
Etienne Vercarre

effectief vertegenwoordiger

Ulrike De Ridder

plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Stemmen

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 :


Etienne

Vercarre

bekomt

21

stemmen

als

effectief

vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen


Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende
Hoefijzerlaan 1 te 8450 Bredene

en Ulrike De Ridder, raadslid,

wonende Toekomststraat 52/003 te 8450 Bredene, aan te duiden
als

respectievelijk

effectief

en

plaatsvervangend

vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van
FINIWO van 13/12/2010.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten
van de

buitengewone algemene vergadering van FINIWO van

13/12/2010.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.

Buitengewone algemene

vergadering der aandeelhouders van WVI op 08/12/2010.

Aanduiding gemeentelijke

vertegenwoordigers

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid
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Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking

Verwijzings-



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)



aangetekend schrijven WVI d.d. 21/10/2010 betreffende de

documenten

buitengewone algemene vergadering op 08/12/2010


beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende
goedkeuring van de fusie van de intercommunales WIER, WITAB
en WIH tot West-Vlaamse Intercommunale voor Economische
Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort
WVI en de goedkeuring van de statuten van de WVI



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
30/10/2010 betreffende de voordracht van Sandy Dobbelaere
en

Etienne

Vercarre

als

respectievelijk

effectief

en

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene

vergadering

der

aandeelhouders

van

WVI

op

08/12/2010

Feiten,

context 

en argumentatie

Met haar schrijven d.d. 21/10/2010 nodigt WVI ons bestuur uit
tot

de

buitengewone

algemene

vergadering

intercommunale op woensdag 08/12/2010.

van

deze

Overeenkomstig

artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden
aangeduid en moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.


Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende
kandidaten voor:
Sandy Dobbelaere

effectief vertegenwoordiger

Etienne Vercarre

plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de
aanduiding

van

een
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en

plaatsvervangend
5

vertegenwoordiger:


23 raadsleden nemen deel aan de stemming



Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.

De stemming geeft volgende uitslag :


Sandy Dobbelaere bekomt

21

stemmen als effectief

vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen


Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere , raadslid,
wonende Noord-Edestraat 108 te Bredene, en Etienne Vercarre,
raadslid, wonende Hoefijzerlaan 1 te Bredene, aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de

buitengewone

algemene

vergadering

van

de

WVI

van

08/12/2010.

Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten
van de

buitengewone algemene vergadering van de WVI van

08/12/2010.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering - beleid en begroting -

Buitengewone algemene

van IVOO d.d. 21/12/2010.

Aanduiding

gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 


artikel 42 van het Gemeentedecreet

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

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de
beslissing tot deelname aan de oprichting van IVOO



statuten IVOO



schrijven van de IVOO d.d. 20/10/2010 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 21/12/2010 – beleid
en begroting



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
30/10/2010 betreffende de voordracht van Françoise Praet en
Kimberley

Rousselle

als

respectievelijk

effectief

en

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene

vergadering

der

aandeelhouders

–

beleid

en

begroting - van IVOO op 21/12/2010

Feiten, context 

De buitengewone algemene vergadering – beleid en begroting -

en

van IVOO vindt plaats op 21/12/2010. Overeenkomstig artikel

argumentatie

44

van

het

decreet

van

06/07/2001

houdende

de

intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering
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een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.


Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende
kandidaten voor:
Françoise Praet

effectief vertegenwoordiger

Kimberley Rousselle

plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Stemmen

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. Er zijn 2 onthoudingen


Kimberley Rousselle bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende
Watervliegpleinstraat 24 te 8450 Bredene en Kimberley Rousselle,
raadslid, wonende Vredestraat 37/0002 te 8450 Bredene, aan te
duiden

als

respectievelijk

effectief

en

plaatsvervangend

vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering –
beleid en begroting - van IVOO van 21/12/2010.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering – beleid en begroting
- van IVOO van 21/12/2010.
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Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van de
aandeelhouders

van

IKWV

op

08/12/2010.

Aanduiding

gemeentelijke

vertegenwoordigers

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzings-



aangetekend schrijven IKWV d.d. 22/10/2010

documenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de
toetreding als mede-oprichtend vennoot bij IKWV



statuten IKWV



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
08/11/2010

betreffende

de

voordracht

van

Rudi

Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als respectievelijk effectief
en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering der aandeelhouders van IKWV op 08/12/2010

Verslag gemeenteraadszitting 22/11/2010

9

Feiten,

context 

en argumentatie

Bij aangetekend schrijven d.d. 22/10/2010 nodigt IKWV ons
bestuur

uit

tot

de

algemene

vergadering

van

deze

intercommunale op 08/12/2010.


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 volgende
kandidaten voor:
Rudi Debeuckelaere

effectief vertegenwoordiger

Ulrike De Ridder

plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Stemmen

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 :


Rudi

Debeuckelaere

bekomt

21

stemmen

als

effectief

vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen


Ulrike De Ridder bekomt 2 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid,
wonende Derbylaan 69 te Bredene en Ulrike De Ridder, raadslid,
wonende Toekomststraat 52/003 te Bredene, aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van IKWV van 8/12/2010.
Artikel 2

Verslag gemeenteraadszitting 22/11/2010

10

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten
van de algemene vergadering van IKWV van 08/12/2010.

Punt 6: secretariaat - Sociale zaken. Fonds voor de reductie van de globale energiekost.
Aanduiding WVI als lokale entiteit en goedkeuring van de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst. Aanduiding afgevaardigden in de beleidsgroep

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 


artikel 42 van het Gemeentedecreet

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Koninklijke Besluit d.d. 09/03/2006 houdende oprichting van
het Fonds voor de reductie van de globale energiekost

Verwijzings-



documenten

brief van de WVI d.d. 24/09/2010 inzake de doelstellingen van
het Fonds voor de reductie van de globale energiekost en de
rol van WVI als lokale entiteit



brief van de WVI d.d. 05/10/2010 inzake het Fonds voor de
reductie van de globale energiekost en overname van de
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gemeentelijke borgstelling door het Vlaams Gewest


ontwerp samenwerkingsovereenkomst Fonds voor de reductie
van de globale energiekost tussen WVI en de lokale besturen



infobundel

Fonds

voor

de

reductie

van

de

globale

energiekost/WVI als werkende lokale entiteit


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25/10/2010

houdende

principiële

goedkeuring

van

de

voordracht van de WVI als lokale entiteit voor ons bestuur in
het kader van het Fonds voor de reductie van de globale
energiekost


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
08/11/2010 houdende voordracht van afgevaardigden voor de
beleidsgroep lokale entiteit

Feiten,

context 

en argumentatie

Het Fonds voor de reductie van de globale energiekost (FRGE)
heeft

tot

doel

goedkope

leningen

te

verstrekken

aan

particulieren, bestemd voor structurele energiebesparende
maatregelen.

Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn

aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het
OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een
bijzondere doelgroep.


Deze fondsen kunnen ter beschikking worden gesteld middels
een “lokale entiteit” die met dit Fonds een overeenkomst afsluit
waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgesteld.
De raad van bestuur van de WVI heeft zich op 16/06/2010
bereid verklaard om de rol als lokale entiteit voor het Fonds
voor de reductie van de globale energiekost op zich te nemen.



De WVI beschikt over voldoende administratieve, financiële en
technische bekwaamheden om de rol van “lokale entiteit” voor
het Fonds voor

reductie van de globale energiekost in te

vullen. In het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met
de WVI zijn voldoende garanties ingebouwd voor inspraak door
de lokale besturen.

Op basis van de beslissing van de

onderscheiden gemeenteraden zal de WVI verdere stappen
ondernemen om zijn rol als “lokale entiteit” uit te werken.


Het Vlaams Gewest besliste onlangs om met betrekking tot de
FRGE-leningen de borgstelling die wordt gevraagd aan de
gemeentebesturen over te nemen.

Deze beslissing kan

evenwel pas in voege treden na publicatie in het Belgisch
Staatsblad, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Het behoort
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tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden
goed te keuren van de samenwerkingsovereenkomst met de
WVI waarbij de WVI door ons bestuur wordt aangeduid als
“lokale entiteit”, dit onder de opschortende voorwaarde van de
inwerkingtreding van de gewestwaarborg. Dit houdt in dat ons
bestuur

geen

engagement

dient

op

te

nemen

inzake

borgstelling.


De gemeenteraad dient eveneens over te gaan tot de
aanduiding

van

een

afgevaardigde

en

plaatsvervangend

afgevaardigde in de beleidsgroep die dient opgericht door de
lokale

entiteit.

Deze

beleidsgroep

moet

o.m.

de

toewijzingscriteria en voorwaarden bepalen van de procedure
met betrekking tot de behandeling van de kredietaanvragen.
Ook

het

OCMW

dient

hiervoor

een

afgevaardigde

(en

plaatsvervanger) aan te duiden.


Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de
volgende raadsleden voor te dragen als afgevaardigden voor de
beleidsgroep lokale entiteit.
Eddy Gryson

Effectief afgevaardigde

Erwin Feys

Plaatsvervangend
afgevaardigde

Stemmen

Met algemene stemmen wat betreft de voordracht van de WVI bij
het Fonds voor de reductie van de globale energiekost voor de
gemeente

Bredene

en

de

voorwaarden

van

de

samenwerkingsovereenkomst terzake met de WVI.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de
aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde in de beleidsgroep


23 raadsleden nemen deel aan de stemming



Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.

De stemming geeft volgende uitslag :


Eddy

Gryson

bekomt

21

stemmen

voor

als

effectief

afgevaardigde. Er zijn 2 onthoudingen


Erwin Feys

bekomt 20 stemmen voor en 1 stem tegen als

plaatsvervangend afgevaardigde. Er zijn 2 onthoudingen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de WVI bij het Fonds voor de reductie
van de globale energiekost voor te dragen als “Lokale entiteit” voor
de gemeente Bredene.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van
de samenwerkingsovereenkomst terzake met de WVI, dit onder de
opschortende

voorwaarde

van

de

inwerkingtreding

van

gewestwaarborg en erkenning ervan dor het FRGE-fonds.

de
Het

ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst maakt integrerend
deel uit van dit besluit.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Eddy Gryson en Erwin Feys aan te
duiden

als

respectievelijk

effectief

en

plaatsvervangend

afgevaardigde in de beleidsgroep die instaat voor het verder
operationaliseren van de goede werking van de “Lokale entiteit”.

Punt 7: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Toevoegen afdeling 4.7
"Houden van dieren" aan de algemene politieverordening

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

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

Verwijzings-

artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet



artikel 42 van het Gemeentedecreet



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende

documenten

vaststellen van een nieuwe algemene politieverordening


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
08/11/2010 houdende voorstel tot toevoegen afdeling 4.7
"Houden van dieren" aan de algemene politieverordening

Voor-

Fase

Actie

geschiedenis

gemeenteraad

Wijzigen afdelingen 1.1 17/12/2009

Datum

en 4.2

Feiten,

context Begin 2009 stelde de gemeenteraad een nieuwe algemene

en argumentatie politieverordening vast. Na anderhalf jaar wordt vastgesteld dat er
een

aantal

gevallen

van

overlast

zijn

waar

we

met

het

politiereglement geen verweer tegen hebben. Het betreft met
name overlast op microschaal (bv. tussen buren), die wordt
veroorzaakt door dieren waarvan mag worden verondersteld dat
de houder er geen direct gezag over heeft (duiven, verwilderde
dieren, dieren die moeilijk tam te maken zijn,…). Om de houders
van

dergelijke

dieren

ertoe

te

bewegen

om

de

nodige

voorzorgmaatregelen te treffen, wordt voorgesteld om een extra
afdeling 4.7 in te voegen in de algemene politieverordening, die
specifiek deze problematiek behandelt. Dit schept voor alle
betrokkenen meer duidelijkheid en een grotere rechtszekerheid.
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Tussenkomsten



Raadslid

Dany

“aanhoudende

Hollevoet
hinder”

die

opmerkt

onvoldoende

dat

wordt

de

bepaling

gespecifieerd

waardoor een subjectieve beoordeling hiervan mogelijk is. Dit
biedt onvoldoende zekerheid voor de burger, zo duidt het
raadslid ook nog zijn opmerking.


Burgemeester Steve Vandenberghe die opmerkt dat geen enkel
reglement volledig waterdicht is en er steeds mogelijkheid is
tot interpretatie.

Hij is er evenwel van overtuigd dat de

politiediensten dit reglement op een correcte manier en
naargelang de omstandigheden zullen toepassen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad voegt een afdeling 4.7 toe aan de algemene
politieverordening. Deze bijkomende afdeling maakt integrerend
deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De artikels van de nieuwe afdeling 4.7 worden - met uitzondering
van artikel 4.7.8- toegevoegd aan de lijst met inbreuken waarvoor
een administratieve geldboete van toepassing is. Deze lijst bevindt
zich in artikel 7.2.1 § 2. van de algemene politieverordening.

Punt 8: secretariaat - Brandweerhervorming.

Instap in de operationele prezone

(hulpverleningszone I West-Vlaanderen). Bekrachtiging

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Wet

d.d.

15/05/2007

betreffende

de

civiele

veiligheid,

inzonderheid artikel 68, §3


Koninklijk Besluit d.d. 02/02/2009 houdende de vaststelling
van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones



brief van de minister van binnenlandse zaken d.d. 11/01/2010
met betrekking tot de oprichting van een aantal operationele
prezones



brief van de minister van binnenlandse zaken met ref
10033982

met

betrekking

tot

de

oprichting

van

de

burgemeester

en

operationele prezone

Verwijzings-



documenten

kennisneming

door

het

college

van

schepenen in zitting van 26/04/2010 van de nota inzake de
brandweerhervorming,

de

financiële

weerslag

van

deze

hervorming en standpuntinname


verslag van de vergadering van de prezoneraad BruggeOostende d.d. 27/04/2010



nota inzake de brandweerhervorming en de financiële weerslag
hiervan



verslag

van

de

vergadering

van

de

prezoneraad

d.d.

10/09/2010


beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/06/2010 houdende
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goedkeuring van de instap in de operationele prezone
(hulpverleningszone 1 West –Vlaanderen) en van de financiële
verdeelsleutel


mail

d.d.

12/10/2010

van

Luc

Vanparys,

voorzitter

operationele hulpverleningszone I West-Vlaanderen


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
18/10/2010 houdende principieel akkoord met de instap in de
operationele prezone van de hulpverleningszone I WestVlaanderen,

akkoordverklaring

om

hiertoe

een

kandidaatdossier in te dienen bij de minister van binnenlandse
zaken en het principieel akkoord met het afsluiten van een
overeenkomst

met

FOD

binnenlandse

zaken

over

de

operationele prezone hulpverleningszone I West-Vlaanderen
door de stad Brugge


ontwerp van overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
operationele prezone (hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen)

Feiten,

context 

en argumentatie

De gemeenteraad heeft in zitting van 21/06/2010 zijn
goedkeuring

gehecht,

in

het

kader

van

de

brandweerhervorming, aan de instap in de operationele
prezone (hulpverleningszone I West-Vlaanderen) en aan de
financiële verdeelsleutel hiervan.


Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting
van 18/10/2010
door

akkoord

uitvoering gegeven aan deze goedkeuring
te

gaan

met

het

indienen

van

een

kandidaatdossier bij de minister van binnenlandse zaken.
Hierbij

werd

het

stadsbestuur

van

Brugge

principieel

gemachtigd om namens de participerende gemeente- en
stadsbesturen een overeenkomst af te sluiten met de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de Minister van binnenlandse
zaken. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad
om de voorwaarden van deze overeenkomst te bekrachtigen.

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

gevolgen
UITGAVEN
Omschrijving
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beschikbaar krediet
Bijdragen

in

435.250 EUR 351/435-01

werkingskosten

(+160.250 EUR

brandweer 2011

in vergelijking

GD

met 2010)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De

gemeenteraad

bekrachtigt

de

voorwaarden

van

de

overeenkomst tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door
de minister van binnenlandse zaken en de operationele prezone
(hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen), vertegenwoordigd door
de stad Brugge. Het stadsbestuur van Brugge wordt gemachtigd
om

deze

overeenkomst

namens

het

gemeentebestuur

van

Bredene, af te sluiten. De overeenkomst maakt integrerend deel
uit van dit besluit.

Punt 9: technische dienst - Overheidsopdrachten.

Machines, exploitatiemateriaal en

uitrusting. Opdracht van levering van divers materiaal. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Aanwezig

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;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

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
Verwijzings-



advies preventieadviseur over het voorstel tot aankoop van

documenten

divers materiaal

Feiten,

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 35.000 EUR

context 

en argumentatie

ingeschreven voor het financieren van de opdrachten van
levering van divers materiaal bestemd voor de technische
dienst uitvoering.

Het saldo van dit krediet bedraagt

27.288,93 EUR.


Voorstel aankopen
–

2 boomzagen – blad 35 cm
–

–

2 bosmaaiers – nylonkop – 4 draden
–

–

–

kostprijsraming: 1.350 EUR (incl. btw)

1 haagschaar – 60 cm
–

–

kostprijsraming: 500 EUR (incl. btw)

kostprijsraming: 600 EUR

2 stroomaggregaten
–

max vermogen 4.400 W

–

max 19 A

–

tankinhoud 19 L

–

loodvrije benzine

–

kostprijsraming: 2.400 EUR (incl. btw)

3 handvorkliften
–

capaciteit: 2.000 kg

–

vorken: 1.500 x 540 mm
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–

–

–

–

trekhoogte: 85 -200 mm

–

kostprijsraming: 1.150 EUR (incl. btw)

5 kruiwagens
–

80 L

–

verstevigd – gelakt

–

nooit meer lek wielen

–

metalen velgen

–

kostprijsraming: 500 EUR (incl. btw)

stellingmateriaal voor bestaande rolsteiger
–

opbouwframe

–

regelbaar wiel 200 mm met rem

–

fiberdeck platform met luik

–

kostprijsraming: 855 EUR (incl. btw)

persmachine + diverse persklemmen (loodgieterij)
–

–

kostprijsraming: 2.500 EUR (incl. btw)

zwenkbare

veegborstel

om

te

bevestigen

op

de

schranklader (bobcat Mustang) om sneeuw te ruimen van
fietspaden
–

links en rechts manueel schuininstelbaar

–

voorzien

van

2

loopwielen

die

instaan

voor

de

hoogteregeling van de borstel
–
–

kostprijsraming: 3.750 EUR (incl. btw)

compacte bluspomp
–

vermogen 26 kW

–

brandstof: benzine

–

benzinetank: ± 20 liter

–

aanzuigtijd ± 20 sec voor een slang Ø 110 op 3 m
zuighoogte

–

debiet bij 3 m zuighoogte
– 375 l/min – 12 bar
– 750 l/min – 10 bar
– 1200 l/min – 6 bar



–

2 zuigslangen 2,5 m Ø 110

–

2 persslangen 20 m

–

kostprijsraming: 7.400 EUR (incl. btw)

Totale kostprijsraming: 21.005 EUR (incl. btw)

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. Budgetcode +

Dienst

btw) beschikbaar krediet
Divers materiaal

21.005 EUR 421/744-

BD

51/10/10
27.288,93 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming
(21.005 EUR EUR – incl. btw) van de opdrachten van levering van
volgend materiaal bestemd voor de technische dienst uitvoering


2 boomzagen – blad 35 cm



2 bosmaaiers – nylonkop – 4 draden



1 haagschaar – 60 cm



2 stroomaggregaten







–

max vermogen 4.400 W

–

max 19 A

–

tankinhoud 19 L

–

loodvrije benzine

3 handvorkliften
–

capaciteit: 2.000 kg

–

vorken: 1.500 x 540 mm

–

trekhoogte: 85 -200 mm

5 kruiwagens
–

80 L

–

verstevigd – gelakt

–

nooit meer lek wielen

–

metalen velgen

stellingmateriaal voor bestaande rolsteiger
–

opbouwframe

–

regelbaar wiel 200 mm met rem

–

fiberdeck platform met luik



persmachine + diverse persklemmen (loodgieterij)



zwenkbare veegborstel om te bevestigen op de schranklader
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(bobcat Mustang) om sneeuw te ruimen van fietspaden
–

links en rechts manueel schuininstelbaar

–

voorzien

van

2

loopwielen

die

instaan

voor

de

hoogteregeling van de borstel


compacte bluspomp
–

vermogen 26 kW

–

brandstof: benzine

–

benzinetank: ± 20 liter

–

aanzuigtijd ± 20 sec voor een slang Ø 110 op 3 m
zuighoogte

–

debiet bij 3 m zuighoogte
–

375 l/min – 12 bar

–

750 l/min – 10 bar

–

1200 l/min – 6 bar

–

2 zuigslangen 2,5 m Ø 110

–

2 persslangen 20 m

Artikel 2
Deze

opdracht

zal

worden

toegewezen

na

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure.

Punt 10: technische dienst - Overheidsopdrachten.

Rationeel ernergiegebruik.

Automatisering spoeling urinoirs. Vastelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de
wijze van gunnen

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Aanwezig

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;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

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

Feiten,

context 

en argumentatie

In het investeringsbudget 2010 is een krediet beschikbaar van
30.000 EUR voor het financieren van diverse investeringen in
het kader van het rationeel energiegebruik (REG).

Het saldo

van dit krediet bedraagt 20.312,77 EUR.


De technische dienst stelt voor om in het kader van het
rationeel watergebruik, de urinoirs in de diverse gemeentelijke
gebouwen te voorzien van een automatische spoeling.
–

Criteria urinoir duurzaam watergebruik
–

Mogelijkheid om het spoeldebiet, spoelvolume en
spoeltijd in te stellen

–

–

Elk urinoir heeft een aparte automatische spoeling

–

Enkel spoelen bij weggaan, niet bij het naderen

Technische kenmerken
–

Sensorelement

van

spoelsysteem

bestrijkt

het
een

radargestuurde
gebied

van

urinoir
knie

tot

kinhoogte voor het herkennen van gebruikers
–

Persoon die langer dan 10 seconden in sensorzone
verblijft

wordt

door

het

systeem

als

gebruiker

geïdentificeerd
–

Spoeling wordt niet geactiveerd door niet bewegende
objecten (vb schoonmaakwagentje)

–

Nadat de gebruiker de sensorzone verlaat, begint de
spoeling

–

Het spoelvolume kan ingesteld worden van 0,8 tot 4
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liter
–



Voordelen automatische spoeling
–

Telkens spoeling met juiste hoeveelheid water

–

Nooit vergeten te spoelen (hygiëne)

–

Minstens 50% waterbesparing realiseerbaar

Benodigdheden:
–

31 x complete opbouwset (van manuele spoeling naar
infrarood) - chroom

–


31 x verlengstuk voor spoelpijp chroom

Kostprijsraming: 7.150 EUR (incl. btw)

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. Budgetcode +

Dienst

btw) beschikbaar krediet
Automatisering

7.150 EUR 137/744-

spoeling urinoirs

BD

51/10/10
20.312,77 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en kostprijsraming
(7.150 EUR – incl. btw) van de opdracht van levering van
opbouwsets – chroom (omschakeling van manuele spoeling naar
infrarood), alsook verlengstukken voor de spoelpijpen (chroom),
nodig voor het automatiseren van de spoeling van 31 urinoirs in
diverse gemeentelijke gebouwen.
Artikel 2
Deze

opdracht

zal

worden

toegewezen

na

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure.
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Punt 11: 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. Goedkeuring van de voorwaarden van
de overeenkomst Gemeente Bredene-VOF Minigolf Versluys

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzings-



huurovereenkomst d.d. 23/02/1988 Ministerie van Financiën –

documenten

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. 10/03/2003 houdende
akkoord met de indeling, bij ministerieel besluit, van de
gewestweg N317 (Kapelstraat-Driftweg) tussen grensscheiding
Oostende en Koerslaan, bij de gemeentewegen van de
Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht tot gevolg en
dit onder bepaalde voorwaarden



Ministerieel Besluit d.d. 08/05/2003 houdende indeling bij de
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gemeentewegen van het weggedeelte van de N317 (DriftwegKapelstraat), tussen kilometerpaal 0,000 en kilometerpaal
3,167, gelegen op het grondgebied van de Gemeente Bredene


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 – VOF Minigolf
Versluys 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
herinrichtingswerken

met
minigolf

betrekking
Versluys,

tot

opgemaakt

de
door

ingenieur Luc Deplancke
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beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/10/2010 houdende
uitstel van de behandeling van punt 8 (aanleg verbrede
voetpadzone Kapelstraat-fases 2 en 3 – toekenning vergoeding
aan VOF Minigolf Versluys voor de gedeeltelijke heraanleg van
de minigolf)



brief Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust d.d.
05/11/2010 betreffende de werken tot aanleg van de verbrede
voetpadzone ter hoogte van minigolf Versluys

Feiten,

context 

en argumentatie

Voor het voltooien van de 2° en 3° fase van de verbrede
voetpadzone langs de Kapelstraat is het noodzakelijk een
gedeelte van de grond, waarop de minigolf van VOF Minigolf
Versluys

zich bevindt (eigendom Vlaams Gewest en in

concessie genomen door voornoemde private rechtspersoon),
in te palmen.


De overeenkomst Vlaams Gewest – VOF Minigolf Versluys
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 de wijziging van de ligging van dit terrein dient echter de
minigolf gedeeltelijk heraangelegd. In het investeringsbudget
2010 is een krediet van 30.000 EUR voorzien voor het betalen
aan VOF Minigolf Versluys 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 perceelsgrens
- 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
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- 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.


De

Kapelstraat-Driftweg,

gedeelte

tussen

grensscheiding

Oostende en Koerslaan, werd bij Ministerieel Besluit van
08/05/2003

ingedeeld

bij

de

gemeentewegen

van

de

Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht tot gevolg.
Deze eigendomsoverdracht betrof ook de voetpadgedeelten
langs de Kapelstraat/Driftweg. Omdat er onduidelijkheid kan
bestaan over de eigendomstoestand van het voetpadgedeelte
ter hoogte van de minigolf, aangezien dit voor kort nog door
het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in concessie
werd gegeven aan de VOF Minigolf Versluys, werd dit
agentschap

verzocht

om

deze

eigendomstoestand

te

onderzoeken en in voorkomend geval dit perceel over te
dragen om deel uit te maken van de gemeenteweg.

In

afwachting hiervan werd door ons bestuur van het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust toelating verkregen tot
verbreding van het voetpad ter hoogte van de desbetreffende
minigolf teneinde de verbrede voetpadzone te finaliseren.


Een overeenkomst Gemeente Bredene - VOF Minigolf Versluys
betreffende de transformatie van de zone minigolf, gelegen
Kapelstraat

tussen

Brusselstraat

vergoeding

voor

afgesloten.

De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te

het

herinrichten

en

Duinenplein

van

dit

terrein

en

de

dient

gaan met de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene – VOF Minigolf Versluys.

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als
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gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar krediet
Vergoeding

30.000 EUR 421 10/10 512-56 BD

minigolf Versluys

Tussenkomsten



30.000 EUR

Raadslid Dany Hollevoet die, op basis van het bij het dossier
gevoegde opmetingsplan, andermaal opmerkt dat er geen
duidelijkheid bestaat over de eigendomstoestand van het
perceel waar straks het voetpad dient verbreed. Tevens wordt
de opmerking herhaald dat geen akkoord bijgevoegd is van de
betrokken uitbaters van de minigolf.



Schepen Jacky Maes en de gemeentesecretaris die toelichten
dat het tot de bevoegdheid behoort van de gemeenteraad om
de voorwaarden van de overeenkomst goed te keuren en dat
het aan het college van burgemeester en schepenen toekomt
om, na deze goedkeuring, de overeenkomst af te sluiten. Dit
impliceert dat geen overeenkomst kan worden afgesloten vòòr
de goedkeuring van de voorwaarden door de gemeenteraad.
Wat betreft het bedrag van de toe te kennen vergoeding wordt
aangegeven dat de herschikking van de minigolf gebeurt op
vraag van het gemeentebestuur, dit met het oog op de
verbreding van het voetpadgedeelte dat paalt aan deze
minigolf. Het bedrag van 30.000 EUR wordt bepaald door het
gemeentebestuur, dit rekening houdend met de op het terrein
van de minigolf uit te voeren werkzaamheden.

Inzake de

eigendomstoestand van het aan te leggen voetpadgedeelte
wordt toegelicht dat dit perceel niet is opgenomen in de
concessies die eerder werden verleend door het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust, maar dat de rijweg,
fietspad en voetpaden van de Kapelstraat reeds in 2003 door
het

Vlaams

Gewest

werden

overgedragen

aan

het

gemeentebestuur. In afwachting van duidelijkheid over deze
eigendomstoestand werd door het Vlaams Gewest recent wel
toelating gegeven om het voetpad aan te leggen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene-VOF Minigolf Versluys.

Deze

overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: cultuur - Cultuur. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement
betreffende erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en het hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluit



Besluit

van

de

Vlaamse

regering

d.d.

11/01/2002

ter

uitvoering van het decreet van 13/07/2001 houdende het
stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid


Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verslag gemeenteraadszitting 22/11/2010

31

Verwijzings-



verslag bestuursvergadering culturele raad d.d. 31/05/2010

documenten



verslag algemene vergadering culturele raad d.d. 15/06/2010



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/12/1998 houdende
opheffen

en

opnieuw

vaststellen

reglement

betreffende

erkenning en subsidiering van sociaal-culturele verenigingen
en latere wijzigingen


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
09/08/2010 betreffende het voorstel tot wijziging van het
subsidiereglement voor erkende sociaal-culturele verenigingen

Feiten,

context 

en argumentatie

De culturele raad is van mening dat het huidig reglement
betreffende erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele
verenigingen aan herziening toe is.



Er werd een werkgroep opgericht die de voorbije twee jaar
gewerkt heeft aan een herziening van het reglement.



De werkgroep stelde een onevenredigheid bij de puntentelling
vast. Bepaalde verenigingen moeten door de aard van hun
activiteiten, zeer veel dezelfde activiteiten herhalen, zoals
repetities. Daarvoor krijgen ze telkens een bepaald bedrag
toegekend waardoor ze het grootste deel van het voorziene
budget krijgen. Dit ten koste van andere verenigingen die wat
minder activiteiten organiseren, maar met ook heel wat
voorbereidend werk.
Voorgesteld wordt om het aantal activiteiten dat maximaal
meetelt te beperken tot 10. Als een activiteit meer dan 10 keer
wordt herhaald, telt deze nog slechts mee voor 25 % van de
punten.

Er

is

gekozen

voor

10

activiteiten

omdat

dit

overeenkomt met ongeveer 1 per maand (de meeste culturele
verenigingen hebben geen werking in de zomer).
Door deze wijziging wordt er een kleiner puntentotaal behaald
door alle verenigingen samen, waardoor de relatieve waarde
van 1 punt zal stijgen.
Bedoeling is dat de

verenigingen zich zoveel

mogelijk

diversifiëren en dat ze daarvoor ook beloond worden.


Daarnaast werd vastgesteld dat enkele erkende verenigingen
geen actieve werking meer hebben. Op vandaag bestaat er
echter geen procedure om de erkenning stop te zetten.
Voorgesteld wordt om in het reglement een artikel „einde van
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erkenning‟ op te nemen :
a. Er komt een einde aan de erkenning als sociaal-culturele
vereniging wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden

opgenomen

in

artikel

2

uitgezonderd (e).
b. Sociaal-culturele verenigingen die het voorbije jaar geen 6
activiteiten hebben aangekondigd en georganiseerd (andere
dan

vergaderingen),

ontvangen

voor

het

voorbije

werkingsjaar geen activiteiten- en geen basissubsidie.
Aan de erkenning komt van rechtswege een einde indien
deze vereniging ook het daaropvolgende werkjaar geen 6
activiteiten heeft aangekondigd en georganiseerd. In dit
geval dient de vereniging de erkenningsprocedure opnieuw
volledig te doorlopen vooraleer opnieuw erkend te kunnen
worden als sociaal-culturele vereniging. Op gemotiveerd
verzoek kan de vereniging die twee opeenvolgende jaren
onvoldoende activiteiten organiseert toch haar erkenning
behouden. Het bestuur van de culturele raad neemt hierover
een gemotiveerde beslissing.
c. Er komt ook van rechtswege een einde aan de erkenning
indien de sociaal-culturele vereniging afwezig blijft op vier
opeenvolgende algemene vergaderingen van de culturele
raad.


Voorgesteld wordt om de termijn voor het indienen van een
dossier in het kader van projectsubsidie te verlengen tot 30
juni. Aanvragen voor 30 maart krijgen evenwel voorrang. De
culturele raad stelt bovendien voor om het resterende bedrag
van de projectsubsidie te voegen bij de activiteitensubsidie
waardoor het subsidiebedrag groter zou worden.



Alle voorgestelde wijzigingen werden unaniem goedgekeurd in
de bestuursvergadering en de algemene vergadering van de
culturele raad.

Tussenkomsten



Raadslid Kristof Vermeire die stelt zich te kunnen vinden in een
aantal aanpassingen die zijn opgenomen in het nieuw
subsidiereglement, maar niet in het feit dat het bedrag van de
subsidies die kunnen worden verdeeld onder de verenigingen
hetzelfde blijft.

Het raadslid meent dat, gelet op het groter

aantal verenigingen, het subsidiebedrag dient verhoogd.
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Voorzitter Willy Vanhooren die erop wijst dat het voorliggend
reglement enkel de regels bepaalt voor de verdeling van het
beschikbaar subsidiebudget maar geenszins het hiervoor
beschikbaar bedrag vastlegt. Deze bedragen worden immers
ieder jaar opgenomen in het budget dat dient goedgekeurd
door de gemeenteraad.



Raadslid Kristof Vermeire die repliceert dat de criteria die
worden

vastgelegd

doen

vermoeden

dat

de

culturele

verenigingen niet moeten rekenen op een verhoging van het
totale subsidiebedrag.


Raadslid Gilbert Vanleenhove die er vooreerst op wijst dat hij
geenszins het advies van de culturele raad wil betwisten, maar
toch pleit voor een aanpassing van artikel 24 van het
reglement. De aanpassing van het subsidiereglement beoogt
immers een billijker verdeling van de subsidies onder de
verenigingen.

Daartegenover

staat

echter,

volgens

het

raadslid, dat alle verenigingen ongeacht het aantal leden en het
aantal activiteiten dat wordt georganiseerd éénzelfde aantal
(2.000) kopieën wordt toegewezen. Voorgesteld wordt om ook
hier een differentiëring toe te passen. Het raadslid stelt tevens
voor om het saldo van de projectsubsidie automatisch toe te
voegen aan de reguliere subsidies.


Voorzitter Willy Vanhooren die voorstelt om een overzicht te
laten opmaken van het aantal kopieën dat wordt verbruikt door
de verenigingen en om op basis hiervan desgevallend het
reglement te wijzigen;

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het reglement voor de erkenning en
subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen d.d. 28/12/1998
en 11/03/2002 op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement voor de erkenning en
subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen opnieuw vast. Dit
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reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: technische dienst - Markten en concessies

-

Vaststellen van de lasten en

voorwaarden voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2011

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

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten zoals tot op
heden gewijzigd



Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening
en de organisatie van ambulante activiteiten



Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het
Koninklijk Besluit van 03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde
categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te
zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een
zelfstandige beroepsactiviteit
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Verwijzings-



ontwerp lastenboek voor standplaatsen op de wekelijkse

documenten

dinsdagmarkt 2011

Feiten,

Het college stelt de gemeenteraad voor het ontwerp lastenboek

context 

en argumentatie

met de nieuwe berekeningstabellen van het standgeld voor
2011 vast te stellen.

Tussenkomsten



Raadslid Lionel Clybouw die het college vraagt om de
politiediensten meer controle te laten uitoefenen op het aantal
meters standplaats dat wordt ingenomen door een aantal
marktkramers.

De misbruiken zouden zich volgens het

raadslid vooral situeren bij de verkopers van textiel.


Voorzitter Willy Vanhooren die erop wijst dat dit geen taak is
voor de politie, maar dat dit toezicht zal moeten worden
uitgevoerd door de verantwoordelijke personeelsleden van het
gemeentebestuur.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de lasten en voorwaarden voor inname van
standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2011 vast.
Deze

lasten

en

voorwaarden

met

referentienummer

2010/TA/1122p01 maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO. Kapitaalsverhoging
Publi-T. Goedkeuring

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende

documenten

de deelname aan de oprichting van FINIWO


brief van FINIWO d.d. 04/10/2010



beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende
goedkeuring

van

het

intekenen

door

FINIWO

op

de

kapitaalsverhoging van Publi-T


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25/10/2010

houdende

principiële

goedkeuring

van

het

intekenen door FINIWO op de kapitaalsverhoging van Publi-T

Feiten,

context 

en argumentatie

De buitengewone algemene vergadering van Publi-T heeft op
28/09/2010 beslist over te gaan tot een kapitaalsverhoging
voor de financiering van 12,5% van de Elia-aandelen die PubliT heeft overgenomen van Electrabel en de proportionele
intekening

op

de

kapitaalsverhoging

die

Elia

heeft

uitgeschreven voor de financiering van de overname van het
Duitse transportnet „50Hz‟.
Deze investeringen geven uitvoering aan de strategie voor het
verwerven van de controle over de netbedrijven en aan het
ondernemingsplan van FINIWO.


De raad van bestuur van FINIWO heeft op 01/10/2010 beslist
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om de gemeenten voor te stellen in te stemmen met het
voorstel om in te tekenen op het aanbod van 21.034 aandelen
Publi-T

voor

een

totale

prijs

van

8 693 141,86 EUR en kandidaat te zijn om 6.000 aandelen toe
te wijzen in een eventuele tweede ronde voor een bedrag van 2
479 740 EUR.


Gelet op de financiële toestand van FINIWO stelt de raad van
bestuur voor om deze bijkomende investering te financieren
met eigen middelen en geen

beroep te doen op externe

financiering, noch een beroep te doen op de deelnemers voor
een inbreng in het maatschappelijk kapitaal van FINIWO. Aan
deze kapitaalsverhoging zijn bijgevolg voor ons bestuur geen
financiële gevolgen verbonden.


Door deze kapitaalsverhoging verwerft ons bestuur theoretisch
bijkomend 238 Publi-T aandelen. Met het theoretisch aandeel
van 938 Publi-T aandelen worden door FINIWO voor ons
bestuur, na de kapitaalsverhoging, indicatief 21.543 Eliaaandelen beheerd.

Na deze kapitaalsverhoging zal Publi –T

indicatief in totaal 1 906 164 Elia-aandelen in portefeuille
hebben.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het intekenen door
FINIWO op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 21.034
aandelen

voor

een

bedrag

van

8.693.141,86 EUR, waarbij deze bijkomende investering wordt
gefinancierd met eigen middelen van FINIWO.

Toegevoegde punten:

Punt 15: secretariaat - Mondelinge vraag raadslid Emily Baert
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Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof

Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen ;

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 32 van het Gemeentedecreet

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid
artikel 9, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
d.d. 26/10/2009

Feiten,

context Mondelinge vraag van raadslid Emily Baert

en argumentatie

“De wateroverlast in Bredene op zaterdag 23 oktober staat in
schril contrast met de ramp die bijna gans Vlaanderen heeft
getroffen in het verlengd weekend van 11 november. Graag wil ik
daarom (bij hoogdringendheid) enkele vragen stellen over de
paraatheid bij een dergelijke calamiteit in Bredene en de aanpak
volgens ons rampenplan.
Op zaterdag 23 oktober ll. werden de hemelsluizen boven Bredene
geopend, met rond vijf uur in de namiddag stortvlagen met pieken
van 30 à 40l per m².
De rioleringen konden al snel de grote hoeveelheid neerslag niet
meer slikken en enkele straten in het Dorp, op de Vicogne en in de
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nieuwe verkaveling Bostoen kwamen blank te staan. Zowel de
politie, de civiele bescherming als de gemeentelijke diensten
kwamen snel in actie en kwamen ter plaatse om het verkeer te
coördineren, straten af te sluiten, zandzakjes te plaatsen of
andere maatregelen te treffen om de huizen van de Bredenaars
droog te houden. Tegen negen uur ‟s avonds was de meeste
wateroverlast opgelost en was ook het water voor mijn deur
verdwenen.
Maar de VMM – Vlaamse Milieu Maatschappij – waarschuwt deze
winter nog voor meer wateroverlast. Daarom mijn vraag hoe het
gemeentebestuur preventief wil optreden om problemen te
voorkomen en hoe het bestuur zich zal voorbereiden op eventuele
zware neerslagperiodes met wateroverlast tot gevolg?”
Antwoord van de burgemeester
Burgemeester Steve Vandenberghe geeft een overzicht van de
vaststellingen die werden gedaan op 23 oktober jl. en de acties die
werden ondernomen door de verschillende actoren :
-

overmatige

neerslag

op

23/10/2010

met

stortvlagen

omstreeks 17u00 met pieken van 40 à 50 liter/m² wat als een
zeer uitzonderlijke situatie kan worden omschreven.
-

deze uitzonderlijke pieken, gecombineerd met het feit dat de
rioleringen

door

de

aanhoudende

neerslag

in

de

uren

voorafgaand aan deze pieken niet volledig leeg waren, hebben
ervoor gezorgd dat het rioleringsstelsel in een aantal straten
en gedeelten van onze gemeente het regenwater niet meer
voldoende kon bergen.
-

onze technische dienst en civiele bescherming werden reeds
omstreeks 17u00 opgeroepen door de lokale politie.

-

op zijn beurt heeft de technische dienst onmiddellijk de
Nieuwe Polder van Blankenberge gecontacteerd met het oog op
het openen van de sluizen op de Noord-Ede ter hoogte van de
Sint-Maartensbrug. Deze ingreep heeft geresulteerd in een
snellere afvoer van het regenwater in de Noord-Ede (wijk Sas),
dit via het rioleringsstelsel en de open grachten.

-

zowel door Aquafin als door de gemeentelijke technische
dienst werden ook onmiddellijk controles uitgevoerd op de
pompstations die onder de verantwoordelijkheid van Aquafin
en ons bestuur vallen.
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-

in de zones waar een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is,
werden geen problemen vastgesteld dit met uitzondering van
de zone Vloedstraat-Ploegstraat-Zandstraat.

De afvoer van

deze RWA-leiding gebeurt nu via het pompstation Zandstraat.
Er is gebleken dat dit pompstation nauwelijks de
aankan.

toevoer

In de toekomst is een verbinding voorzien van de

RWA-leidingen in deze zone via Ebbestraat en Zeelaan naar de
Noord-Ede.
-

het pompstation Zandstraat voert momenteel het water (RWA)
af via een zwin naar de Noord-Ede ter hoogte van de Blauwe
Sluis.

Bij overbelasting van dit zwin komt het water hieruit

evenwel ook terecht in een sloot langs de Dorpsstraat
waardoor het lager gelegen gedeelte Dorpsstraat – Landweg en
meer in het bijzonder de verkaveling “Demuyt” op de hoek
Landweg/Dorpsstraat onder water komt te staan.

Deze

problematiek werd al meerdere malen onder de aandacht
gebracht van o.m. Aquafin, VMM en Nieuwe Polder van
Blankenberge.

Om een oplossing te geven aan deze

problematiek dient een pompstation gerealiseerd ter hoogte
van de Sint-Maartensbrug, dit om het waterpeil in de NoordEde te beheersen bij voornamelijk een aanhoudend hoog
zeewaterpeil.

Tegelijkertijd werd ook aangedrongen op de

vervanging van de huidige oude constructie van het Maartensas
dat fungeert als zeewering en bijgevolg ook bescherming van
het hinterland. Met betrekking tot de frequente wateroverlast
in de zone Landweg/Dorpsstraat dient het toekennen van
bouwvergunningen hier nader onderzocht
-

behoudens voor de zone Dorpsstraat en ook de zone
Tarbotstraat-Groenendijkstraat-Zwanenstraat

konden

geen

structurele oorzaken voor de wateroverlast worden vastgesteld.
De wateroverlast in deze laatste zone was immers het gevolg
van een slecht functionerend pompstation op het grondgebied
Oostende

(Vuurtorenwijk).

Inmiddels

werden

door

VMM/Aquafin reeds de nodige aanpassingswerken uitgevoerd
aan het pompstation.
-

de

voorbije

jaren

ingeschreven

voor

werden
de

telkens

digitale

de

nodige

inventarisatie

kredieten
van

het

rioleringsnetwerk. Op basis van deze inventarisatie zal straks
een globaal rioleringsplan worden opgemaakt. Met aangepaste
software

zullen

via

simulaties

de

knelpunten

in

dit

rioleringsstelsel kunnen worden gedetecteerd. Dit moet het
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bestuur in staat stellen om gericht te investeren in dit
rioleringsstelsel.
-

alhoewel de gemeentelijke technische dienst, lokale politie,
Aquafin, VMM, … zo adequaat mogelijk hebben gereageerd op
de uitzonderlijke situatie, is toch gebleken dat een bijzonder
noodplan/draaiboek, dat duidelijke procedures en afspraken
vastlegt, noodzakelijk is. Dergelijk noodplan is reeds in
opmaak.

Voorzitter Willy Vanhooren die wenst te vernemen over welke
wettelijke

instrumenten

het

bestuur

beschikt

om

stedenbouwkundige vergunningen te weigeren in de verkaveling
Dorpsstraat/Landweg. De voorzitter merkt tevens op dat bij de
opmaak van een nood-/rampenplan zorg moet worden gedragen
voor de actualisatie hiervan. De voorzitter vraagt ook duidelijkheid
over het ter beschikking stellen van zandzakjes aan particulieren.
Burgemeester

Steve

Vandenberghe

die

antwoordt

dat

de

procedure voor het ter beschikking stellen van zandzakjes aan
particulieren zal moeten worden opgenomen in het noodplan dat
dient opgemaakt met betrekking tot wateroverlast.

Punt 16: secretariaat - Mondelinge vraag raadslid Kristof Vermeire

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Aanwezig

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

Jacques Deroo, 1° schepen ;

kennisgeving

Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 32 van het Gemeentedecreet

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid
artikel 9, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
d.d. 26/10/2009

Feiten,

context Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire

en argumentatie
Raadslid Kristof Vermeire wenst met betrekking tot de defecte
slagboom op het containerpark te vernemen of de verklaringen in
de pers van de firma Bam Technics correct zijn.

Uit deze

verklaring blijkt dat de betrokken firma pas een maand geleden de
juiste gegevens heeft ontvangen van het gemeentebestuur.
Antwoord van schepen Erwin Feys
Er werd hier manifest onjuiste informatie verstrekt door de firma
Bam Technics. De nodige gegevens werden immers tijdig en
volledig overgemaakt.

Inmiddels werd terzake een brief gericht

aan de betrokken firma.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel

Willy Vanhooren

secretaris

voorzitter
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