VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 16/12/2010

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/11/2010

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 33 van het Gemeentedecreet

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 22/11/2010 worden goedgekeurd.

Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk
mobiliteitsplan. Vaststellen lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen
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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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

artikel 160 van het Gemeentedecreet



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



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-



Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d. 20/03/2009



beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/09/1996 houdende

documenten

goedkeuring van de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant
Vlaams Gewest – Vlaamse Vervoersmaatschappij – Gemeente
Bredene (moederconvenant en een eerste bij-akte, handelend
over

de

ondersteuning

van

de

strategische

planningsactiviteiten)


beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999 betreffende
de oprichting van de gemeentelijke begeleidingscommissie
inzake het mobiliteitsconvenant en de samenstelling ervan



gemeentelijk

mobiliteitsplan,

conform

verklaard

door

de

provinciale auditcommissie op 19/05/2004


beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2008 houdende
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vaststelling van de lasten en voorwaarden + kostprijsraming
(10.000 EUR, btw inclusief) van een opdracht van diensten met
als voorwerp het evalueren van het huidig gemeentelijk
mobiliteitsplan door toepassing van de sneltoets


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
13/10/2008 houdende toewijzing aan Grontmij, Oostendse
Steenweg 146, 8000 Brugge, van de opdracht van diensten met
als voorwerp het evalueren van het huidig gemeentelijk
mobiliteitsplan door toepassing van de sneltoets, voor de som
van 10.000 EUR, btw inclusief



verslag

van

de

vergadering

van

de

gemeentelijke

begeleidingscommissie d.d. 21/10/2010


sneltoets, ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan



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

akkoord

met

het

voorstel

van

de

gemeentelijke

begeleidingscommissie over te gaan tot het verbreden en
verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (spoor 2)
- voorstel aan de gemeenteraad tot wijziging van de
samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie,
meer bepaald door uitbreiding van dit overlegorgaan met de
gemeentelijke ruimtelijke planner en de milieuambtenaar

Feiten,

context 

en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich, in
zitting van 08/11/2010, akkoord verklaard met het voorstel
van de gemeentelijke begeleidingscommissie over te gaan tot
het

verbreden

en

verdiepen

van

het

gemeentelijk

mobiliteitsplan (spoor 2). De sneltoets, een “tool” waarmee het
huidig gemeentelijk mobiliteitsplan werd geëvalueerd, wordt
binnenkort voorgelegd aan de provinciale auditcommissie, die
nagaat of de sneltoets correct werd uitgevoerd en of de
partners van het mobiliteitsconvenant consensus hebben
bereikt over het te volgen spoor. De commissie neemt kennis
van het verdere plan van aanpak (volgen van spoor 2) en
brengt advies uit over de sneltoets, inclusief het plan van
aanpak (conform verklaring).


Het is aangewezen de opdracht van diensten tot het verbreden
en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan (spoor 2) en
dit volgens de werkwijze en methodiek, beschreven in het
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stappenplan van de Vlaamse overheid (departement Mobiliteit
en Openbare Werken – Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid)
toe te wijzen aan een ontwerper.


Summier detail lasten en voorwaarden
* Volgen van de werkwijze en methodiek stappenplan Vlaamse
overheid
1. Verkenningsfase
- Stappen 1-4 (uitkomst sneltoets – bepalen samenhang
tussen de thema‟s – operationele doelstellingen per thema –
uitwerken gekozen thema‟s)
-

Opmaak

deelrapport

„verkenningsnota

verbreden

en

verdiepen‟
- Voorleggen en verdedigen op PAC
2. Uitwerkingsfase
- Stappen 5-6 (uitvoeren onderzoek – aanpassen duurzaam
mobiliteitsscenario (optioneel))
-

Opmaak

deelrapport

„uitwerkingsnota

verbreden

en

verdiepen‟
- PAC optioneel
3. Opmaak beleidsplan
- Stappen 7-9 (nieuw mobiliteitsplan – actieplan)
- Uitwerken actieprogramma‟s (5)
- Opmaak „beleidsplan mobiliteit‟
- Voorleggen en verdedigen op PAC
* Begeleiding planproces, meer bepaald organisatie en leiding
(stuurgroep)vergaderingen,

hoorzittingen

en

informatieve

vergaderingen + redactie ervan.


Kostprijsraming:

35.000

EUR,

btw

inclusief.

In

het

investeringsbudget 2010 werd een krediet van 35.000 EUR
voorzien.

Door het afsluiten van een overeenkomst Vlaams

Gewest-Gemeente Bredene, meer bepaald module 1 (opmaak
of bijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan) kan een
subsidie worden bekomen, meer bepaald 2/3 van de kostprijs
(maximum 30.000 EUR). Deze toelage wordt toegekend zodra
de provinciale auditcommissie het aangepast gemeentelijk
mobiliteitsplan conform heeft verklaard (ten vroegste eind
2011 – begin 2012.


De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de lasten en
voorwaarden, kostprijsraming (35.000 EUR, btw inclusief) +
wijze

van

gunnen

(onderhandelingsprocedure

zonder

bekendmaking bij de aanvang van de opdracht).
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Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
INKOMSTEN (eind 2011 of begin 2012)
Omschrijving
Subsidie

Raming Budgetcode

Vlaams

Dienst

23.350 EUR 423 665-52 11/10 GD

Gewest
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. Budgetcode +

Dienst

btw) beschikbaar krediet
Gemeentelijk

35.000 EUR 423 10/10 733-60 BD

mobiliteitsplan

–

35.000 EUR

actualisatie huidig
plan

Tussenkomsten

Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat het voorliggend
voorstel ertoe strekt om een totaalstudie te maken van de
mobiliteit in onze gemeente, waarbij aandacht zal worden besteed
aan de participatie van de bevolking, wat op zich een positief
gegeven is. Volgens het raadslid is het na 8 jaar ook meer dan
nodig om het bestaande mobiliteitsplan bij te sturen.

Er moet

immers worden vastgesteld dat de voorbije jaren heel wat
verkavelingen

en

projecten

werden

goedgekeurd

die

onmiskenbaar een impact hebben op de mobiliteit. Het is volgens
het raadslid dan ook niet logisch dat de aanpassing van het
mobiliteitsplan nu pas gebeurt.
moeten

worden

bijgestuurd

Het mobiliteitsplan had eerder
waardoor

deze

projecten,

verkavelingen, … konden worden gekaderd in een globale visie
over de mobiliteit in onze gemeente.

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de lasten en voorwaarden, de
kostprijsraming (35.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van diensten tot
verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Het bestek maakt integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het
mobiliteitsconvenant. Wijziging samenstelling

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 


artikel 200 van het Gemeentedecreet

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d. 20/03/2009
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Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999 betreffende
de oprichting van de gemeentelijke begeleidingscommissie
inzake het mobiliteitsconvenant en de samenstelling ervan



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/09/2001 houdende
akkoord

dat,

verschillende

inzake

de

politieke

vertegenwoordiging

fracties

in

de

van

de

gemeentelijke

begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant, ook
niet-raadsleden

kunnen

worden

voorgedragen

om

een

mandaat in deze commissie uit te oefenen


beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende
aanduiding van de afgevaardigden van de politieke fracties,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, om de vergaderingen
van

de

gemeentelijke

begeleidingscommissie

inzake

het

mobiliteitsconvenant bij te wonen

Feiten,

context 

en argumentatie

In zitting d.d. 27/12/1999 werd door de gemeenteraad
overgegaan

tot

de

oprichting

van

de

gemeentelijke

begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant en
werd de samenstelling ervan vastgesteld.


Deze commissie fungeert als een overlegorgaan, waarin
experts

en

de

betrokken

partners

van

het

convenant,

gezamenlijk voorstellen formuleren voor het oplossen van
mobiliteitsknelpunten op gemeentelijk niveau.


Bij een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn de linken met andere
beleidsdomeinen, zoals o.a. ruimtelijke ordening en milieu,
niet ver te zoeken.

Vandaar dat het aangewezen is de

gemeentelijke begeleidingscommissie uit te breiden met de
gemeentelijke ruimtelijke planner en de milieuambtenaar.


De

gemeenteraad

wordt

bijgevolg

voorgesteld

de

samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie te
wijzigen, meer bepaald door uitbreiding van dit overlegorgaan
met de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar en de
milieuambtenaar.

Het is tevens aangewezen de schepen,

bevoegd voor milieu, toe te voegen aan dit adviesorgaan.

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de samenstelling van de gemeentelijke
begeleidingscommissie

inzake

het

mobiliteitsconvenant

te

wijzigen als volgt:
- voorzitter, een lid van het college van burgemeester en
schepenen
-

secretaris,

zijnde

een

ambtenaar

van

de

gemeentelijke

administratie
- de mandataris(sen), bevoegd voor verkeer, mobiliteit, milieu,
ruimtelijke ordening, openbare werken
- de gemeentelijke diensten (mobiliteits- of verkeersdienst,
urbanisatiedienst, technische dienst)
- de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar
- de milieuambtenaar
- de lokale poltie
- een afgevaardigde van de stedelijke brandweer
- een afgevaardigde van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
- een afgevaardigde (afgevaardigden) van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap
- de fracties, verkozen in de gemeenteraad (een zetelend lid van
elke politieke partij).

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het

aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Klemskerkestraat)

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Aanwezig

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

Cindy Versluys, Jon Devos, raadsleden

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie van het wegverkeer



Koninklijk

Besluit

d.d.

01/12/1975

houdende

algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald



Ministerieel

Rondschrijven

d.d.

14/11/1977

aanvullende

reglementen

en

de

nopens

plaatsing

van

de
de

verkeerstekens

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende
het opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Klemskerkestraat



verslag

van

de

bijeenkomst

d.d.

19/11/2010

van

de

gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten,

context De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in

en argumentatie zitting bijeen op 19/11/2010, heeft gunstig advies uitgebracht
over het voorstel van een inwoner van de gemeente, geformuleerd
via de lokale politie, tot het aanleggen van een oversteekplaats
voor voetgangers in de Klemskerkestraat, meer bepaald ter hoogte
van de Kapelstraat (Visserskapel).

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

9

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die wijst op een vergissing in het
dossier. De verkeerscommissie heeft gunstig advies uitgebracht
over het inrichten van een oversteekplaats voor voetgangers in de
Klemskerkestraat ter hoogte van de Kapelstraat (Visserskapel).
Het ontwerp van besluit vermeldt evenwel een oversteekplaats
voor fietsers en tweewielige bromfietsers.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 23/03/2009
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Klemskerkestraat.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende de Klemskerkestraat als volgt opnieuw
vast:
Artikel 1
In de Klemskerkestraat wordt een verplicht fietspad ingericht vanaf
het huis nr. 26/102 tot aan de aansluiting met de Zuid-Oostwijk.
Deze

reglementering

zal

gesignaleerd

worden

door

het

verkeersbord D7.
Artikel 2
In de Klemskerkestraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en
tweewielige bromfietsers ingericht:
- vanaf de zijde van het huis nr. 26/102 naar de oostzijde voor
fietsers en bromfietsers, komende uit de richting Zandstraat;
- voor de rotonde Zandstraat voor fietsers en bromfietsers,
komende uit de richting De Haan;
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- ter hoogte van de aansluiting met de Zuid-Oostwijk voor fietsers
en bromfietsers, komende uit de richting Batterijstraat;
Deze

reglementering

onderbroken

zal

strepen,

gesignaleerd

gevormd

worden

door

witte

door

twee

vierkanten,

overeenkomstig artikel 76.4 van het verkeersreglement van
01/12/1975.
Artikel 3
In

de

Klemskerkestraat

wordt

een

oversteekplaats

voor

voetgangers ingericht ter hoogte van de aansluiting Kapelstraat
(Visserskapel).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden,
evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 4
De Klemskerkestraat wordt verdeeld in twee rijstroken door
middel van:
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van
het verkeersreglement van 01/12/1975
- vanaf de stopstreep aan de Kapelstraat tot aan de noordelijke
aansluiting met de Violierenlaan
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
verkeersreglement van 01/12/1975
- vanaf de noordelijke aansluiting van de Violierenlaan tot aan de
Lelielaan;
- in de bocht ter hoogte van de Ruiterlaan over een afstand van 17
meter,

beginnend

en

eindigend

op

vijf

meter

van

de

respectievelijke randen van de Ruiterlaan;
- in de bocht over een afstand van 21 meter over de volledige
lengte van het perceel nr. 31.
Artikel 5
In de Klemskerkestraat, gedeelte tussen de Zuid-Oostwijk en de
Batterijstraat, is de toegang verboden, voor iedere bestuurder,
uitgezonderd fietsers en landbouwvoertuigen.
Deze

reglementering
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gesignaleerd

worden

door

het

11

verkeersbord C3 met onderbord.
Artikel 6
In de Klemskerkestraat wordt er verplicht rondgaand verkeer
ingericht op de rotonde, aansluitend op de Zandstraat.
Deze

reglementering

zal

gesignaleerd

worden

door

het

verkeersbord D5.
Artikel 7
In de Klemskerkestraat is het parkeren voorbehouden aan
personen met een beperkte mobiliteit:
- op de twee eerste parkeerplaatsen voorbij de Lelielaan, zijde van
de kapel;
- ter hoogte van de ingang van het bejaardentehuis vzw Huize
Westerhauwe (nr. 19) over een lengte van 6 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
In de Klemskerkestraat is het verboden te parkeren:
- aan weerszijden van de in/uitrit van nr. 24, vakantiepark
Zeewind I over een afstand van 10 meter;
- ter hoogte van de ingang van bejaardentehuis vzw Huize
Westerhauwe (nr. 19) over een afstand van 10 meter
Deze

reglementering

zal

gesignaleerd

worden

door

gele

onderbroken strepen, aangebracht op de werkelijke rand van de
rijbaan, op een trottoirband of op de boordstenen van een
verhoogde

berm,

overeenkomstig

artikel

75.1.2°

van

het

verkeersreglement van 01/121975.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het

aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Sportstraat)
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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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie van het wegverkeer



Koninklijk

Besluit

d.d.

01/12/1975

houdende

algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald



Ministerieel

Rondschrijven

d.d.

14/11/1977

aanvullende

reglementen

en

de

nopens

plaatsing

van

de
de

verkeerstekens

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende
het opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Sportstraat



verslag

van

de

bijeenkomst

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

d.d.

19/11/2010

van

de

13

gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten,

context De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in

en argumentatie zitting bijeen op 19/11/2010, heeft kennis genomen van de vraag
van Gertrud Simais, Sportstraat 14, 8450 Bredene, tot het invoeren
van

parkeerverbod

in

de

Sportstraat,

meer

bepaald

langs

weerszijden van de garage van het huis nr. 14 en heeft gunstig
advies

uitgebracht

over

het

aanbrengen

van

een

klein

verdrijvingsvlak, waardoor er niet langer tot aan de rand van de
garage kan geparkeerd worden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 18/12/2008
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Sportstraat.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende de Sportstraat als volgt opnieuw vast:
Artikel 1
In de Sportstraat wordt een driehoekig verdrijvingsvlak ingericht
en dit overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
- op de parkeerstrook ter hoogte van de scheiding van de huizen
nrs. 15 en 17
- op de parkeerstrook ten oosten van de garage van het huis nr.
14
Artikel 2
In de Sportstraat tussen de Verenigingstraat en het August
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Plovieplein wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden
rijrichting van de Verenigingstraat naar het August Plovieplein,
uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
C1 en F19, voorzien van de onderborden M3 en M5.
Artikel 3
In

de

Sportstraat,

namelijk

op

het

parkeerterrein

gelegen

tegenover de huizen nrs. 69, 71, 75 en het huis, gelegen hoek
Sportstraat-Spuikomlaan, worden 2 parkeerhavens voorbehouden
aan

personen

met

een

beperkte

mobiliteit,

meer

bepaald

tegenover laatstgenoemde woning.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
In de Sportstraat, ter hoogte van het huis nr. 103, over een lengte
van 6 meter, is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen verkeersreglement voorkomt.

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

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Aanwezig

Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

Doris
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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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie van het wegverkeer



Koninklijk

Besluit

d.d.

01/12/1975

houdende

algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald



Ministerieel

Rondschrijven

d.d.

14/11/1977

aanvullende

reglementen

en

de

nopens

plaatsing

van

de
de

verkeerstekens

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2003 houdende
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de dienstweg achter het Ter Cuereplein



verslag

van

de

bijeenkomst

d.d.

19/11/2010

van

de

gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten,

context De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in

en argumentatie zitting bijeen op 19/11/2010, heeft gunstig advies uitgebracht
over de vraag van Patrick Luyssen, Ter Cuereplein 14, 8450
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Bredene, tot het invoeren van parkeerverbod in de dienstweg
achter het Ter Cuereplein om het inrijden van een garage mogelijk
te maken (onvoldoende manoeuvreerruimte).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/05/2003
houdende vaststelling van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende de dienstweg achter het Ter
Cuereplein.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van
het

wegverkeer

betreffende

de

dienstweg

achter

het

Ter

Cuereplein als volgt opnieuw vast:
In de dienstweg, gelegen achter het Ter Cuereplein, is het
parkeren verboden:
- tegenover de garages, die zich bevinden achter de huizen Ter
Cuereplein 13 en 14, over een lengte van 15 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken
strepen, aangebracht op de werkelijke rand van de baan.

Punt 7: verkeer - Verkeer en mobiliteit.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het

aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Maurice Lagravièrestraat)

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Aanwezig

Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

Doris
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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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie van het wegverkeer



Koninklijk

Besluit

d.d.

01/12/1975

houdende

algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald



Ministerieel

Rondschrijven

d.d.

14/11/1977

aanvullende

reglementen

en

de

nopens

plaatsing

van

de
de

verkeerstekens

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/06/1999 houdende
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Maurice Lagravièrestraat



verslag

van

de

bijeenkomst

d.d.

19/11/2010

van

de

gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten,

context De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in

en argumentatie zitting bijeen op 19/11/2010, heeft kennis genomen van de vraag
van Monique Blommaert voor het reserveren van een parkeerplaats
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voor personen met een beperkte mobiliteit in de onmiddellijke
omgeving van haar woning, gelegen Maurice Lagravièrestraat 23.
Omdat aanvraagster niet in het bezit is van een rijbewijs kan het
verzoek niet worden ingewilligd.

Om het haar zoon, die haar

geregeld komt ophalen en frequent geen parkeerplaats vindt in de
buurt van de woning, makkelijker te maken, wordt voorgesteld
over

een

beperkte

afstand

ter

hoogte

van

de

woning

parkeerverbod in te voeren, wat impliceert dat het stilstaan
mogelijk is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 01/06/1999
houdende vaststelling van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende de Maurice Lagravièrestraat.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende de Maurice Lagravièrestraat als volgt
opnieuw vast:
Artikel 1
In de Maurice Lagravièrestraat is het verboden af te slaan naar
LINKS tegenover de scheiding van de huizen 8 en 10 naar het
Frans Provoostplein.
In de Maurice Lagravièrestraat is het verboden af te slaan naar
RECHTS tegenover het huis nr. 11 voor het Frans Provoostplein.
Deze reglementering wordt aangeduid met het verkeersbord C31.
Artikel 2
In de Maurice Lagravièrestraat is het verboden te parkeren:
Aan de zijde van de even huisnummers
- vanaf 27 meter van de aansluiting met de Noord-Edestraat.
Aan de zijde van de oneven huisnummers
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- ter hoogte van de ingang van de woning nr. 23 over een lengte
van 5 meter
Deze

reglementering

wordt

gesignaleerd

met

een

gele

onderbroken streep, aangebracht op de trottoirband.

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

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie van het wegverkeer



Koninklijk

Besluit

d.d.

01/12/1975

houdende

algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum
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afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald


Ministerieel

Rondschrijven

d.d.

14/11/1977

aanvullende

reglementen

en

de

nopens

plaatsing

van

de
de

verkeerstekens

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/07/2004 houdende
het opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Toekomststraat



verslag

van

de

bijeenkomst

d.d.

19/11/2010

van

de

gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten,

context De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in

en argumentatie zitting bijeen op 19/11/2010, heeft gunstig advies uitgebracht
over de vraag van Jacques Flamand, Toekomststraat 52, 8450
Bredene, voor het reserveren van een parkeerplaats voor personen
met een beperkte mobiliteit in de onmiddellijke omgeving van zijn
woning. Aanvrager is persoon met een handicap.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 05/07/2004
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van een aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Toekomststraat.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende de Toekomststraat als volgt opnieuw
vast:
Artikel 1
In de Toekomststraat, tussen Kruisnet- en Verenigingstraat, is het
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beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E5 aan de kant van de even huisnummers en E7 aan de kant van
de oneven huisnummers.
Artikel 2
In de Toekomststraat, tussen Kruisnetstraat en Spuikomlaan, is het
parkeren verboden langs de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E1.
Artikel 3
In de Toekomststraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr.
52, is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit over een lengte van 6 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.

Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het

aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Fritz
Vinckelaan)

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques
Aanwezig

Deroo,

Doris

Vermoortel,

Erwin

Feys,

Kristien

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie van het wegverkeer



Koninklijk

Besluit

d.d.

01/12/1975

houdende

algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald



Ministerieel

Rondschrijven

d.d.

14/11/1977

aanvullende

reglementen

en

de

nopens

plaatsing

van

de
de

verkeerstekens

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende
het opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan



verslag

van

de

bijeenkomst

d.d.

19/11/2010

van

de

gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten,

context De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in

en argumentatie zitting bijeen op 19/11/2010, heeft gunstig advies uitgebracht
over de vraag van Timothy Tyberghein, Doornenbilkstraat 7, 8450
Bredene, voor het invoeren van beperkte parkeerduur in de Fritz
Vinckelaan, meer bepaald in de omgeving van zijn handelszaak,
gelegen Fritz Vinckelaan 5. De bedoeling is parkeergelegenheid te
scheppen voor de klanten en leveranciers van deze zaak.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/07/2010
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van een aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Fritz
Vinckelaan.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan als volgt opnieuw
vast:
Artikel 1
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs
beide zijden, vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis
nr. 170, langs de kant van de onpare huisnummers en tot 41
meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de pare
huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige
onderbroken

witte

strepen,

die

het

fietspad

aanduiden,

overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan :
- aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de
Nukkerwijkstraat (Nukkerbrug);
- ter hoogte van het huis nr. 26;
- ter hoogte van het huis nr. 63;
- ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22
tot aan de vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het
huis nr. 78;
- ten noordoosten van de haakse aansluiting met de Sportstraat;
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- ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- tussen huis Duinenstraat nr. 4 en huis nr. 2
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden,
evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 3
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel
van :
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
- over een afstand van 11 meter ter hoogte van het
voorsorteringskader tegenover de aansluiting met de Louis
Vanderschaeghestraat;
- vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt
Duinenstraat, met uitzondering van het gedeelte tegenover de
uitrit van het huis nr. 173
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
- vanaf de Nukkerbrug tot 11 meter voor het voorsorteringskader
ter hoogte van de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August
Plovieplein tot 78 meter voorbij het huis nr. 170;
- over een afstand van 3 meter ter hoogte van de uitrit van het
huis nr. 173.
Artikel 4
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel
van onderbroken witte strepen ter hoogte van de aansluiting
August Plovieplein/Louis Vanderschaeghestraat over een afstand
van 40 meter vanaf de oversteekplaats voor voetgangers, gelegen
ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22.
De middelste rijstrook wordt voorbehouden voor het verkeer naar
links, aangeduid door witte pijlen, die de richting aanduiden die
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de voertuigen moeten volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig
artikel 72.3 en artikel 77.1 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan
aangeduid door een doorlopende witte streep:
- vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan
de respectievelijke huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de
rijbaan en uitvloeiend naar de kruispunten toe;
- vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs
de kant van de onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het
huis nr. 170, langs de kant van de pare huisnummers, aan
weerszijden van de rijbaan, uitgezonderd ter hoogte van de
aansluitingen met openbare wegen;
- vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden
van de rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig
artikel 75.1.1° van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 6
In de Fritz Vinckelaan wordt een verkeersgeleider of
verdrijvingsvlak ingericht:
- ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan
weerszijden van de oversteekplaats voor voetgangers op 6,5 meter
van het verhoogd trottoir en uitvloeiend in beide richtingen naar
de boordsteen toe;
- vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn,
beginnend en eindigend naast de gelijkgrondse berm met een
maximum breedte van 3 meter ter hoogte van de scheiding der
huizen nrs. 200-202;
- in de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de
Duinenstraat, zijde Bredene-Sas;
- op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meer bepaald ter hoogte
van de Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig
artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
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wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders
van voertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is
dan maximum 16 ton, vanaf de hoek van de Fritz
Vinckelaan/Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot het
einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de
verkeersborden C21 - 16 T.
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van
het huis nr. 54 voor het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord C31.
Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte
van de zuidoosthoek van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte
van het huis nr. 66 en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links
als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord F21.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis
nr. 254 tot op het einde van de straat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E1.
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Artikel 12
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen
met een beperkte mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E9a met onderbord.
Artikel 13
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot
19.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee
parkeerplaatsen, gelegen op de gelijkgrondse berm ter hoogte van
het huis nr. 169A, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel
27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een
onderbord “van 07.00 uur tot 19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel
van witte markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van
voornoemd reglement.
Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot
19.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee
parkeerplaatsen gelegen op de parkeerstrook ter hoogte van het
huis nr. 57, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een
onderbord “van 07.00 uur tot 19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel
van witte markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van
voornoemd reglement.
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot
en met zondag van 07.00 uur tot 19.00 uur, voor de duur van
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maximum 30 minuten, tegenover het huis nr. 43 (2
parkeerplaatsen), dit overeenkomstig de bepalingen van artikel
27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een
onderbord “van maandag tot en met zondag - van 07.00 uur tot
19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel
van witte markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van
voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot
en met zondag van 07.00 uur tot 24.00 uur, voor de duur van
maximum 30 minuten, op de parkeerstrook ter hoogte van het
huis nr. 5 (1 parkeerplaats), dit overeenkomstig de bepalingen van
artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een
onderbord “van maandag tot en met zondag - van 07.00 uur tot
24.00 uur – max. 30 min.”
De parkeerplaats zal worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd
reglement.
Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van
het huis nr. 86.
Deze

reglementering

zal

gesignaleerd

worden

door

gele

onderbroken strepen, aangebracht op de werkelijke rand van de
rijbaan, op een trottoirband of op de boordstenen van een
verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan worden op de parkeerstrook, gelegen
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tegenover het huis nr. 75, individuele parkeerplaatsen ingericht.,
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 19
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat
(Nukkerbrug) tot aan het August Plovieplein wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze

reglementering

zal

worden

gesignaleerd

door

de

verkeersborden F4a, F4b en A23.

Punt 10: technische dienst - Begraafplaatsen.

Uitbreiding en herinrichting van de

begraafplaats "Priorij" - 1e fase. Vaststelling van het bestek, kostprijsraming en de wijze
van gunnen

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden
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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


Decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging



Besluit

van

de

Vlaamse

regering

van

14/05/2004

tot

organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 inzake de
aankoop van 14.921 m² grond nodig voor de uitbreiding van
de begraafplaats “Priorij”



beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/03/2008 houdende
vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen van de
opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, met
inbegrip van leiding van werken en veiligheidscoördinatie, voor
de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats Priorij



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
19/05/2008

houdende

toewijzing

van de

opdracht

van

diensten tot opmaak van een ontwerp, met inbegrip van leiding
van werken en veiligheidscoördinatie, voor de uitbreiding en
herinrichting van de begraafplaats “Priorij” aan nv Grontmij,
Oostendse Steenweg 146 – Brugge


beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende:


goedkeuring van de conceptnota inzake de uitbreiding en
herinrichting

van

de

begraafplaats

“Priorij”

en

de

kostprijsraming van de werken en de ontruiming van de
oude begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier” (2.182.156,35
EUR, btw inclusief)


sluiting van de begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier” en
verbod tot het doen van bijzettingen



ter beschikking stellen op de begraafplaats “Priorij” van een
geconcedeerd

perceel

van

dezelfde

grootte

als

het

oorspronkelijk ter beschikking gestelde


B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
d.d. 17/11/1994

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

31



bestek, plan en kostprijsraming voor het uitbreiden en
herinrichten van de begraafplaats “Priorij” – 1e fase

Feiten,

context 

en argumentatie

De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2008 zijn
goedkeuring gehecht aan de aankoop van 14.921 m² grond
voor de uitbreiding van de begraafplaats “Priorij”.

Hiermee

werd uitvoering gegeven aan het Bijzonder Plan van Aanleg
“Dorpskom” dat voorzag in deze uitbreiding. Een uitbreiding
(en herinrichting) van de begraafplaats “Priorij” drong zich op
door :


de bevolkingsevolutie;



de prognose inzake sterfgevallen;



de huidige capaciteit van de begraafplaats “Priorij”;



het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging d.d.
16/01/2004, inzonderheid artikel 2, dat stipuleert dat elke
begraafplaats over een urnenveld (mogelijkheid tot het
bijzetten van asurnen in grafkeldertjes) dient te beschikken



noodzaak tot het sluiten van de begraafplaatsen “Sas” en
“Sint-Rikier”.



Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting
van 19/03/2008 de studieopdracht inzake de uitbreiding en
herinrichting van de begraafplaats “Priorij” toevertrouwd aan de
nv Grontmij, Oostendse Steenweg 146 – Brugge.



De gemeenteraad heeft in zitting van 22/06/2009:


zijn goedkeuring gehecht aan de conceptnota inzake de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” en
aan de kostprijsraming van de werken en de ontruiming van
de

oude

begraafplaatsen

“Sas”

en

“Sint-Rikier”

(2.182.156,35 EUR, btw inclusief)


beslist om in toepassing van artikel 5 van het decreet op de
begraafplaatsen en lijkbezorging d.d. 16/01/2004, over te
gaan tot sluiting van de begraafplaatsen “Sas en Sint-Rikier”
en om bijgevolg geen bijzettingen meer te doen



beslist om overeenkomstig artikel 5 § 2 van het decreet op
de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16/01/2004
een geconcedeerd perceel van dezelfde grootte als het
oorspronkelijke

ter

beschikking

te

stellen

op

de

begraafplaats “Priorij”.


Van Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge ontving
ons bestuur het ontwerp bestek met plan en kostprijsraming
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voor de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats
“Priorij” – 1e fase.


Summiere beschrijving van de opdracht van werken


Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen,
voetpaden en van plaatselijke en lijnvormige elementen



Grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken
volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en
dwarsprofielen



Uitvoering

van

gewone

rioleringswerken

en

afwateringswerken (buizen, straatkolken, kopmuren en
uitgraven van grachten)


Aanleggen van bestratingen uit bitumineuze materialen op
steenslagfundering



Aanleggen van bestratingen in honingraatstructuur gevuld
met siergrind



Aanleggen van gebakken straatstenen op een schraal beton
fundering



Aanleggen van rijwegen uit cementbeton, verharding op
een schraal beton fundering



Plaatsen van greppels en kantstroken uit beton, inclusief
fundering en stut in schraal beton



Aanplanten van bomen en overige groenvoorzieningen



Bouwen van kopmuren



Plaatsen van columbariums, urnenkelders, verzamelgraf en
grafkelders



Onderhoud

van

alle

werken

tot

aan

de

definitieve

oplevering.


Kostprijsraming: 624.261,26 EUR (incl. btw).

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. Budgetcode +

Dienst

btw) beschikbaar krediet
Uitbreiding

en

624.261,26 878/721-

herinrichting
begraafplaats

BD

EUR 54/11/11
625.000 EUR

“Priorij” – 1e fase
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Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die, aan de hand van het bij het dossier
gevoegd plan, heeft vastgesteld dat wellicht de veiligheid van de
twee bruggen over de waterpartij achteraan de begraafplaats
ontoereikend zal zijn. Uit het dwarsprofiel van deze bruggen kan
immers niet worden afgeleid of deze bruggen zijn voorzien van
leuningen. Het raadslid vraagt om dit in ieder geval te voorzien.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het plan, bestek
en kostprijsraming (624.201,26 EUR – incl. btw) van de opdracht
van

werken

voor

de

uitbreiding

en

herinrichting

van

de

begraafplaats “Priorij” – 1e fase, alsook de wijze van gunnen van
deze opdracht, meer bepaald bij openbare aanbesteding.

Punt 11: technische dienst - Overheidsopdrachten.
straatmeubilair.

Opdracht van levering van divers

Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van

gunnen

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

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-



foto‟s

documenten

Voor-

Fase

geschiedenis

Levering

Actie
van

20 college

hondenpoepbuizen
gepoederlakt
Fantasia
Oostende

in burgemeester

staal

Datum
van 03/05/2010
en

- schepenen

Verlichting
(kostprijs

6.171 EUR - incl. btw)
Levering
afzetpalen

van

10 college

en

3 burgemeester

van 18/05/2010
en

haaksleutels - VelopA- schepenen
Citystyle

Leuven

(kostprijs 2.376,44 EUR
- incl. btw)

Feiten,

context 

en argumentatie

In het investeringsbudget 2010 is een krediet van 25.000 EUR
ingeschreven voor de aankoop van divers straatmeubilair. Het
saldo van dit krediet bedraagt 16.452,56 EUR.



Voorstel aankoop
– Vuilnisrecipiënten
– cilindrisch
– vlak – met binnenbak – inhoud 70 l
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– aluminium ral kleur R9006
– aantal: 10 stuks
– kostprijsraming: 7.200 EUR (incl. btw)
– Bloembakken (herinrichting Sluizenstraat)
– afmetingen: ± 1000 x 1000 mm
– kleur: wit tot lichtgrijs
– uitvoering: beton of variante
– aantal: 12 stuks
– kostprijsraming: 9.100 EUR


Totale kostprijsraming: 16.300 EUR (incl. btw).

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. Budgetcode +

Dienst

btw) beschikbaar
krediet
Afvalbakken,

16.300 EUR 421/741-

vuilnisrecipiënten

52/10/10

en

16.452,56 EUR

BD

afbakeningspalen

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (16.300
EUR – incl. btw) vast van de opdrachten van levering van volgend
straatmeubilair:


10 vuilnisrecipiënten cilindrisch – vlak - met binnenbak – staal
– inhoud 70 l, aluminium ral kleur R9006



12 bloembakken wit tot lichtgrijs, 1000 x 1000 mm in beton.

Artikel 2
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Deze

opdracht

zal

worden

toegewezen

na

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure.

Punt 12: technische dienst - Grondverhandelingen - Goedkeuring van de voorwaarden
van de kosteloze overdracht van 3.925 m² straatgrond gelegen Turkeyenlaan, kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B deel van nrs. 51s en 57m door nv Esposito aan de gemeente
Bredene om in te lijven in het openbaar domein

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzings-



metingplan d.d. 20/02/2009 opgemaakt door bvba Landmeter

documenten

Eric Van Damme, Gistelsteenweg 213, 8490 Varsenare –
Jabbeke


belofte

kosteloze

afstand

van

onroerend

goed

gelegen

Turkeyenlaan voor akkoord ondertekend d.d. 11/12/2008
door vennootschap Esposito
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Feiten,



diverse briefwisseling met vennootschap Esposito



brief d.d. 12/11/2010 van FOD Financiën met ontwerpakten

context 

en argumentatie

Na de aanleg van de Turkeyenlaan werd destijds over het hoofd
gezien

dat

deze

straat

kosteloos

diende

te

worden

overgedragen aan de gemeente Bredene voor inlijving in het
openbaar domein.


Deze straat is eigendom van vennootschap Esposito, gevestigd
te 8500 Kortrijk, Rijselstraat 21/B1, vertegenwoordigd door
Philippe Bacquaert.



Het betreft een deel uit het perceel gekend als weg met een
oppervlakte van 3.925 m³, kadastraal gekend 1e afdeling sectie
B deel van nrs. 51s en 57m.



Philippe Bacquaert heeft de belofte van kosteloze afstand voor
akkoord

ondertekend

waardoor

deze

situatie

kan

geregulariseerd worden door de desbetreffende grond in te
lijven in het openbaar domein.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de
voorwaarden

van

de

kosteloze

overdracht

van

3.925

m²

straatgrond gelegen Turkeyenlaan, kadastraal gekend 1e afdeling
sectie B deel van nrs. 51s en 57m, door nv Esposito aan de
gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein. De akte
35002 CG 369 opgemaakt door de Federale Overheidsdienst
Financiën Brugge maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 13: cultuur - Vaststelling van de lijst van de verenigingen en instellingen die in
aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 1 september
2010 - 31 augustus 2011

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, schepenen ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond 

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

Verwijzings-

beslissingen van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 en



documenten

10/09/1984
wijzigen

houdende

van

een

respectievelijk

gemeentelijk

het

vaststellen

reglement

nopens

en
de

subsidiëring van verenigingen


beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende
opheffen en opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement
jeugd



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/12/1998 houdende
opheffen en opnieuw vaststellen reglement betreffende de
erkenning

en

subsidiëring

van

de

sociaal-culturele

verenigingen, en latere wijzigingen
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Feiten,

context



en argumentatie

Volgens het cultuurpactdecreet moet iedere overheid die
toelagen

en

aanmoedigingen

verleent

aan

enkelingen,

organisaties of instellingen voor hun culturele activiteiten
ieder jaar als bijlage bij het budget de omstandige lijst van de
beneficianten publiceren met opgave van de toegekende
sommen en voordelen. Deze verplichting geldt niet voor die
verenigingen die nominatief in het budget zijn ingeschreven
of die op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld
reglement

worden

gesubsidieerd.

In

concreto

bevinden

volgende verenigingen zich in deze specifieke situatie: NSB
14/18 - 40/45, Animals First en vzw Kind en Preventie.


Los

van

bovenvermelde

wettelijke

verplichting

om

een

welbepaalde lijst met verenigingen door de gemeenteraad te
laten vaststellen, is het voor de administratieve diensten van
praktisch nut om over een gecoördineerde lijst te beschikken
met alle door het gemeentebestuur erkende verenigingen. De
erkende verenigingen kunnen op basis van een aantal
gemeentelijke reglementen aanspraak maken op voordelen
waar niet-erkende verenigingen geen gebruik van kunnen
maken.

Tussenkomsten



Raadslid Dany Hollevoet die benadrukt dat de lijst wordt
vastgesteld van de verenigingen die principieel in aanmerking
komen voor erkenning en/of subsidiëring.

Dit is belangrijk

volgens het raadslid omdat een aantal verenigingen die
voorkomen op deze lijst mogelijks niet meer voldoen aan de
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden.

De cultuurraad

heeft bij zijn advies deze lijst slechts marginaal getoetst en
het is dan ook noodzakelijk, aldus het raadslid, dat nog
grondig wordt nagegaan of alle verenigingen in aanmerking
komen voor erkenning en/of subsidiëring.


Schepen Jacques Deroo die bevestigt dat dit ook zal gebeuren.
Aangezien de schepen vermoedt dat raadslid Hollevoet doelt
op de vereniging “Serafijntjes”, wijst hij erop dat deze
vereniging tot op heden slechts mondeling heeft medegedeeld
dat zij zal ophouden te bestaan.

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De volgende verenigingen komen principieel in aanmerking voor
erkenning / subsidiëring voor de werkingsperiode 1 september
2010 tot 31 augustus 2011:
A. Instellingen
- Fonds 3de leeftijd Bredene
- Vrijzinnig Centrum Bredene
- vzw Medische Dringende Hulpverlening
- Welzijnswerking Bredene
B. Jeugdsector
a. Forfaitair
- Jokkebrok
b. Volgens puntensysteem
- Bizarre sjarelkot
- 210 FOS Dakota
- Scouts en gidsen Noordland
- Chiro Sas
C. Sociaal-culturele sector
a. Volgens puntensysteem
- 50-actief
- 1001-spellenclub
- Arté 4
- ATB Natuurvrienden
- A. Vermeylenfonds
- BAG
- Breinings Revuutje
- Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
- Curieus
- Davidsfonds Duinen
- Davidsfonds Sas en Dorp
- Fotoclub Objektiv
- Handelskring Duinen

- Heemkring Ter Cuere
- Hof Der Prinsen
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- Kaartersclub Paviljoentje
- KAV Duinen
- KAV Sas
- KVLV
- „t Kliekske
- Markant
- Natuurwerkgroep Bredene
- Okra
- Oudervereniging voor de moraal
- PUB
- Serafijntjes
- SVV
- Toneelkring Boontje
- Toneelkring De Coulisse

- Toneelvereniging De Klisse
- Vakantiegenoegens
- Volkshogeschool
- Willemsfonds
- Zangkoor Jovo-Sas
- Zangkoor Sint-Rikier
- Ziekenzorg CM Dorp en Duinen
- Ziekenzorg CM Sas
- Zijkant
b. Forfaitair
- Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene
- Jeugdmuziekatelier
D. Dienstverlenende sector
Forfaitair
- Rode Kruis afdeling Bredene
- Gezinsbond
E. Sportsector
- KBBC Bredene Jezebel
- KSV Bredene vzw
- VK Uilenspiegel
- FC Bouwvak Bredene
- Volley Bredene vzw
- FC Vuurtoren/Monaco
- FC Villa Pepper
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- VK Blauwe Sluis
- Motor Toerisme Club De Blekker
- Handbooggilde Sint-Sebastiaan
- Tortuga Divers
- Sonkei
- Myiamoto
- Omnisport The Reds
- vzw Petanqueclub Kerlinga
- Schaakclub Vliegend Peerd Bredene
- Kukkiwon Taekwondo
- TTC Bredene
- Vicogne Tennis Club
- Triatlon Team Bredene
- Turnkring Neptunus
- Viva-SVV
- Wielertoeristen Dunebikers Breduinia vzw
- Koninklijke Waternikkers Bredene
- Bredense Bruinvissen vzw
- Gezinsbond
- Dansstudio Séverine
- WTC Parasol
- Club Yellowracing
- Biljartclub Bredense Biljartvrienden
- Petanqueclub Camping Park Metsu
- Aiki-O-Kami Kaigan No Dojo
- Duikernikkers
- LRV Ter Duinen
- Twins Club
- De Waterratjes
- Duikclub Oxygen
- Aiki-O-Kami Kun-Tai-Ko
- WWV Inside Outside
- Wielerclub Wendy Boys
- Team Beaufort.be
Wielerclubs
- KVC Duinensprinters
- KVC De Rappe Sprinters
Artikel 2
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De volgende verenigingen krijgen geen subsidie op basis van
subsidiereglement en zijn ook niet nominatief in het budget
vermeld. Deze verenigingen komen principieel in aanmerking voor
volgende forfaitaire subsidiëring en/of betoelaging voor de
werkingsperiode 1 september 2010 tot 31 augustus 2011:
- NSB 14/18 - 40/45: 350 EUR (art. 763/332-02)
- Animals First: 99,16 EUR (art. 76201/332-02)
- vzw Kind en Preventie: 250 EUR (art. 844/332-02).

Punt 14: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2010
van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten
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Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Jozef Molendorp


budgetwijziging 2010 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp dient een budgetwijziging
in voor 2010. De meeste wijzigingen vallen onder de noemer
interne

kredietaanpassing.

Wel

worden

er

nu

door

de

budgetwijziging in het exploitatiebudget kredieten voorzien op
het artikel 235 “onroerende voorheffing privaat patrimonium”.
In het investeringsbudget worden de kredieten opgetrokken
aan inkomsten- en uitgavenzijde met betrekking tot de grote
herstellingswerken aan de kerk. De inkomstenzijde wordt meer
bepaald verhoogd door een grotere gewestelijke toelage en
een groter leningspakket.


Het moet worden opgemerkt dat deze budgetwijziging 2010
niet vooraf werd overlegd met de gemeentebesturen van
Bredene en Oostende, zoals wordt voorgeschreven door het
decreet van 7/5/2004. De gemeentebesturen waren hierdoor
niet op de hoogte van de intentie van het kerkbestuur SintJozef Molendorp om een budgetwijziging 2010 door te voeren.
In tegendeel werd op het overleg d.d. 31/8/2010 gemeld dat
er geen budgetwijziging 2010 te verwachten viel voor SintJozef Molendorp. De budgetwijziging heeft wel geen effect op
de gemeentelijke toelagen.



Er stelt zich wel een financieel en praktisch probleem indien
het kerkbestuur effectief van plan is om de betrokken
kredieten van het investeringsbudget aan te wenden. Al enkele
jaren schrijft deze kerkfabriek een grote lening in het budget
in, zonder dat deze in de praktijk ook wordt opgevraagd.
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Aangezien het gemeentebestuur in de eerste helft van het jaar
geen signalen heeft opgevangen dat de werken eerstdaags
zouden worden aangevat, werd de doorgeeflening (zoals ook
de afgelopen jaren het geval was) uit het gemeentelijk
investeringsprogramma geschrapt door een budgetwijziging.
Dit werd ook als zodanig gemeld op het overleg d.d.
31/8/2010

tussen

het

centraal

kerkbestuur

en

de

gemeentebesturen van Bredene en Oostende. De voorzitter van
het kerkbestuur heeft op het overleg tussen het centraal
kerkbestuur en de gemeentebesturen gemeld dat de werken
misschien nog voor het einde van het jaar zouden kunnen
worden aangevat, maar dat hieraan dit jaar geen grote kosten
zouden verbonden zijn.

Advies



De budgetwijziging 2010 werd gunstig geadviseerd d.d.
29/10/2010

door

het

erkend representatief orgaan (de

bisschop van Brugge).

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2010 van
de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp. Deze budgetwijziging maakt
integraal deel uit van dit besluit.

Punt 15: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2010
van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten

Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Thérésia van het Kind Jezus


budgetwijziging 2010 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind
Jezus



Feiten,

context 

en argumentatie

advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus dient een
budgetwijziging in voor 2010. De meeste wijzigingen vallen
onder de noemer interne kredietaanpassing. Wel worden er nu
door de budgetwijziging kredieten voorzien op de artikels
2054

“bijwedde

bedienaar

van

de

eredienst”

en

2103

“onderhoud hoofdgebouw eredienst”. In het budget van 2009
waren op deze artikels kredieten voorzien, maar dat was
totnogtoe niet het geval voor het budget 2010.


De budgetwijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke
toelage.
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Advies



De budgetwijziging 2010 werd gunstig geadviseerd d.d.
29/10/2010

door

het

erkend representatief orgaan (de

bisschop van Brugge).

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2010 van
de

kerkfabriek

Sint-Thérésia

van

het

Kind

Jezus.

Deze

budgetwijziging maakt integraal deel uit van dit besluit.

Punt 16: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van de 1ste budgetwijziging
2010 van de kerkfabriek Sint-Rikier

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten

Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
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het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Rikier


1ste budgetwijziging 2010 kerkfabriek Sint-Rikier



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

De kerkfabriek Sint-Rikier dient een 1ste budgetwijziging in
voor 2010. Het betreft een louter technische budgetwijziging
als gevolg van een gemeentelijke investeringstoelage die op
het budget 2009 voorkwam, maar
opgevraagd

door

de

kerkfabriek

in 2009 niet werd
aan

de

hand

van

bewijsstukken (en dus ook niet werd overgemaakt). De nodige
kredieten voor deze investeringstoelage werden door het
gemeentebestuur overgedragen naar het budget 2010.

Advies



De 1ste budgetwijziging 2010 werd gunstig geadviseerd d.d.
29/10/2010

door

het

erkend representatief orgaan (de

bisschop van Brugge).

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de 1ste budgetwijziging 2010
van de kerkfabriek Sint-Rikier.

Punt 17: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van de 2de budgetwijziging
2010 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Aanwezig

Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

Doris
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Erwin

Feys,

Kristien
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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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadslid ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten

Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Rikier


2de budgetwijziging 2010 kerkfabriek Sint-Rikier



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

De kerkfabriek Sint-Rikier dient een 2de budgetwijziging in
voor 2010. De meeste wijzigingen vallen onder de noemer
interne kredietaanpassing. Binnen de investeringsuitgaven
wordt echter wel degelijk een volwaardige budgetwijziging
doorgevoerd, die volgens het kerkbestuur het gevolg is van
een saldo dat nog moet worden betaald voor het herschilderen
van de doopkapel en de muur van het Sint-Rochusaltaar.
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Het moet worden opgemerkt dat deze 2de budgetwijziging
2010 niet vooraf werd overlegd met de gemeentebesturen van
Bredene en Oostende, zoals wordt voorgeschreven door het
decreet van 7/5/2004. De gemeentebesturen waren hierdoor
niet op de hoogte van de intentie van het kerkbestuur SintRikier om een tweede budgetwijziging 2010 door te voeren. De
budgetwijziging heeft wel geen effect op de gemeentelijke
toelagen.

Advies



De 2de budgetwijziging 2010 werd gunstig geadviseerd d.d.
29/10/2010

door

het

erkend representatief orgaan (de

bisschop van Brugge).

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de 2de budgetwijziging 2010
van de kerkfabriek Sint-Rikier. Deze budgetwijziging maakt
integraal deel uit van dit besluit.

Punt 18: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2011 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten

Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Thérésia van het Kind Jezus


budget 2011 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

Het budget 2011 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind
Jezus valt qua exploitatietoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan. Zolang de exploitatietoelage
binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan blijft en in toepassing van artikels 48 en 50 van het decreet d.d.
7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte
te nemen van een budget door een kerkfabriek.

Advies



De totale exploitatietoelage bedraagt 33.727,72 EUR.



Het budget 2011 werd gunstig geadviseerd d.d. 29/10/2010
door het erkend representatief orgaan (de bisschop van
Brugge).

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar krediet
Exploitatietoelage

33.727,72 EUR 79003/435-01

2011

GD

budget 2011

Doorgeeflening

43.117 EUR 79003/843-52

(renovatiewerken

BD

budget 2011

kerk)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2011 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus. Dit budget maakt
integraal deel uit van dit besluit.

Punt 19: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2011 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten
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Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Rikier


budget 2011 kerkfabriek Sint-Rikier



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

Het budget 2011 van de kerkfabriek Sint-Rikier valt zowel qua
exploitatietoelage

als

qua

investeringstoelage

binnen

de

grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan. Zolang de
toelage binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan
blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van het decreet
d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad
enkel akte te nemen van een budget door een kerkfabriek.


De totale exploitatietoelage bedraagt 34.651,62 EUR. Hiervan
is 95 % ten laste van Bredene, zijnde 32.919,04 EUR.



In

het

investeringsbudget

wordt

een

investeringstoelage

aangevraagd van 68.350 EUR voor het uitvoeren van grote
renovatiewerken aan de kerk. Hiervan is eveneens 95 % ten
laste van Bredene, zijnde 64.932,50 EUR.

Advies



Het budget 2011 werd gunstig geadviseerd d.d. 29/10/2010
door het erkend representatief orgaan (de bisschop van
Brugge).

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar krediet
Exploitatietoelage
2010

32.919,04 EUR 79001/435-01

(gedeelte

GD

budget 2011

Bredene)
Investeringstoelage 64.932,50 EUR 79001/635-51
2010

(gedeelte

BD

budget 2011

Bredene)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2011 van de
kerkfabriek Sint-Rikier. Dit budget maakt integraal deel uit van dit
besluit.

Punt 20: financiële dienst - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2011 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten
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Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Jozef Molendorp


budget 2011 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

Het budget 2011 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp valt
qua exploitatietoelage binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan. Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen
van het goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing
van artikels 48 en 50 van het decreet d.d. 7/05/2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te
nemen van een budget door een kerkfabriek.



De totale exploitatietoelage bedraagt 46.043,35 EUR. Hiervan
is 82 % ten laste van Bredene, zijnde 37.755,55 EUR.



In

het

investeringsbudget

wordt

een

doorgeeflening

aangevraagd van 97.594 EUR voor het uitvoeren van grote
renovatiewerken aan de kerk. In de praktijk komt hier bovenop
wellicht nog een doorgeeflening van 245.161 EUR, die werd
aangevraagd via een budgetwijziging 2010, maar in 2010
wellicht niet meer zal worden opgenomen.
Advies



Het budget 2011 werd gunstig geadviseerd d.d. 29/10/2010
door het erkend representatief orgaan (de bisschop van
Brugge).

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
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UITGAVEN

Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar krediet
Exploitatietoelage
2010

37.755,55 EUR 79002/435-01

(gedeelte

GD

budget 2011

Bredene)
Doorgeeflening

97.594 EUR (*) 79002/843-52

(renovatiewerken

BD

budget 2011

kerk)
(*) + vermoedelijk

245.161 EUR 79002/843-52

extra

budget

doorgeeflening

2010

2011

BD
/

2010
(renovatiewerken
kerk):
zie
budgetwijziging
2010

Sint-Jozef

Molendorp

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2011 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp. Dit budget maakt integraal deel
uit van dit besluit.

Punt 21: financiële dienst - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 3de wijziging van het
meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Aanwezig

Jacques

Deroo,

Doris

Vermoortel,

Erwin

Feys,

Kristien

Vanmullem, Eddy Gryson en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

57

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende
de

materiële

organisatie

en

werking

van

de

erkende

erediensten

Juridische grond 

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen
van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten

Verwijzings-



artikel 151 van het Gemeentedecreet



geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-

documenten

Feiten,

Rikier


budget 2011 kerkfabriek Sint-Rikier



advies d.d. 29/10/2010 door het erkend representatief orgaan

context 

en argumentatie

Het kerkbestuur Sint-Rikier dient een derde wijziging in van
het meerjarenplan 2008 – 2013.



Het moet worden opgemerkt dat deze derde wijziging van het
meerjarenplan 2008 – 2013 niet vooraf werd overlegd met de
gemeentebesturen van Bredene en Oostende, zoals wordt
voorgeschreven

door

het

decreet

van

7/5/2004.

De

gemeentebesturen waren hierdoor niet op de hoogte van de
intentie van het kerkbestuur Sint-Rikier om een derde
meerjarenplanwijziging door te voeren.
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Het kerkbestuur voert een aantal wijzigingen uit voor 2010, die
echter niet worden weerspiegeld in het effectief ingediende
budget en de aansluitende budgetwijzigingen 2010. In de
praktijk verandert er voor 2010 dus eigenlijk niets.



Voor 2011 wordt een verhoging van de exploitatietoelage en
een verhoging van de investeringstoelage ingeschreven. De
toelage verhoogt respectievelijk met:





4662,57 EUR (exploitatietoelage)



4000 EUR (investeringstoelage).

Vermoedelijk dient de derde wijziging van het meerjarenplan
2008 – 2013 ter voorbereiding van een budgetwijziging 2011.
Het ingediende budget 2011 valt qua toelage namelijk volledig
binnen het laatst goedgekeurde meerjarenplan.



Aangezien de derde wijziging van het meerjarenplan 2008 –
2013

leidt

tot

een

verhoogde

exploitatie-

en

investeringstoelage, deze wijziging niet vooraf werd overlegd
met de gemeentebesturen van Bredene en Oostende en de
ingediende wijziging bovendien niet is vergezeld van een
strategische nota die toelichting verschaft over de aanwending
van de extra kredieten, wordt voorgesteld om deze wijziging
niet goed te keuren. Aan het kerkbestuur zal worden gevraagd
om deze wijziging desgevallend in 2011 opnieuw voor te
leggen, rekening houdend met de voorschriften die worden
opgelegd door het decreet van 7/5/2004.


Uit een aanvullende nota van de dienst is gebleken dat de aan
de gemeenteraad voorgelegde informatie (cfr. supra) in de
rubriek “feiten, context en argumentatie” niet volledig strookt
met de werkelijkheid. In het dossier staat vermeld :
“Voor 2011 wordt een verhoging van de exploitatietoelage en
een verhoging van de investeringstoelage ingeschreven.

De

toelage verhoogt respectievelijk met :


4662,57 EUR (exploitatietoelage)



4000 EUR (investeringstoelage)

Exploitatietoelage:
In

vergelijking

met

het

laatst

goedgekeurde

gewijzigd

meerjarenplan (2009) is er geen sprake van een verhoogde
exploitatietoelage.

De exploitatietoelage 2011 in de derde

wijziging van het meerjarenplan blijft gelijk aan het bedrag dat
reeds werd ingeschreven in de tweede wijziging van het
meerjarenplan (39.314,19 EUR).

Het bedrag in het budget

2011 ligt daar 4662,57 EUR onder.
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De verhoging van het exploitatiebudget waarvan sprake in het
dossier, is een verhoging in vergelijking met het geactualiseerd
meerjarenplan.

Het geactualiseerd meerjarenplan brengt de

concrete cijfers in rekening zoals die voorkomen op het laatst
vastgestelde budget. Het is echter geenszins de bedoeling van
het kerkbestuur om bovenop hetgeen werd afgesproken in het
meerjarenplan, extra exploitatietoelage aan te vragen voor
2011.
Investeringstoelage:
De derde wijziging van het meerjarenplan leidt inderdaad tot
een verhoging van de investeringstoelage:


4000

EUR

ten

opzichte

van

het

geactualiseerd

meerjarenplan (2010)


15000 EUR ten opzichte van de tweede wijziging van het
meerjarenplan (2009)

Er blijken zowel in exploitatie als in investeringen een aantal
budgetposten van geactualiseerd en gewijzigd meerjarenplan
door elkaar te zijn gebruikt.

Advies



De derde wijziging van het meerjarenplan 2008 – 2013 werd
gunstig

geadviseerd

d.d.

18/11/2010

door

het

erkend

representatief orgaan (de bisschop van Brugge).

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar krediet
Verhoogde

14.250 EUR 79001/635-51

gemeentelijke

BD

budget 2011

investeringstoelage
2011

(aandeel

Bredene)

Tussenkomsten



Raadslid Gilbert Vanleenhove die met betrekking tot het
voorstel van het college van burgemeester en schepenen om
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voorliggende wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van
de kerkfabriek Sint-Rikier niet goed te keuren, volgende
opmerkingen formuleert :


als voorzitter van de kerkraad Sint-Rikier is het raadslid
allerminst gelukkig met dit dossier. Hij benadrukt dat hier
zeker geen sprake is van oneerlijkheid of een vorm van
fraude, maar wel van onduidelijkheden en het niet strikt
volgen van de voorgeschreven procedure.



door deze onduidelijkheden in het dossier werden door de
bevoegde

dienst

bepaalde

cijfers

niet

correct

geïnterpreteerd. De verwarring ligt in het feit dat tussen de
tweede en derde meerjarenplanningwijziging ook nog op 5
oktober een geactualiseerd meerjarenplan werd ingediend.
De dienst heeft de 3de wijziging van de meerjarenplanning
vergeleken met het geactualiseerd meerjarenplan d.d.
05/10/2010 en niet met de tweede wijziging zoals
goedgekeurd

door

de

gemeenteraad

in

zitting

d.d.

23/11/2009, waardoor tot andere cijfers werd gekomen.
Deze cijfers werden inmiddels in een bijkomende nota aan
de gemeenteraad rechtgezet.


de

dienst

meldt

ook

dat

de

wijziging

van

de

meerjarenplanning niet vergezeld was van een strategische
nota.

Dat is correct.

Deze strategische nota, die

tegelijkertijd een verklaring en motivering bevatte voor het
geactualiseerd meerjarenplan d.d. 05/10/2010, was echter
wel bij het budget 2011 gevoegd.
voorliggend

document

dat

op

Niet echter voor het

2 november

jl.

werd

ingediend door het bisdom. De kerkraad zal hiermee in de
toekomst rekening houden.


ten slotte haalt de dienst aan dat over de voorliggende
wijziging door het centraal kerkbestuur geen overleg werd
gepleegd met de gemeentebesturen van Bredene en
Oostende.

Het document was immers te laat ingediend.

Dat is jammer genoeg inderdaad zo alhoewel de kerkraad
Sint-Rikier tijdig alle documenten heeft overgemaakt aan
dit centraal kerkbestuur.


het is inderdaad zo dat de strikte procedure moet worden
nageleefd.
rekening

Raadslid
mee

te

Vanleenhove
houden

dat

vraagt
de

er

evenwel

personen

die

verantwoordelijkheid opnemen binnen de kerkraden en
centraal kerkbestuur vrijwilligers zijn en dat de wetgeving

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

61

steeds complexer wordt, waardoor fouten onoverkomelijk
zijn. Het raadslid voert dit aan, niet als verontschuldiging
maar wel als verzachtende omstandigheid.


de CD&V-fractie zal bijgevolg de voorliggende wijziging
van de meerjarenplanning eveneens niet goedkeuren. De
raadsleden Vanleenhove en Pyra zullen zich evenwel
onthouden omdat zij deel uitmaken van de kerkraad SintRikier.



Schepen Jacky Maes die vaststelt dat de voorgeschreven regels
hier

niet

volledig

werden

gevolgd

door

het

centraal

kerkbestuur, maar dat hij ervan overtuigd is dat dit niet
doelbewust was. Bijgevolg stelt hij de meerderheid voor om
alsnog goedkeuring te hechten aan de voorliggende wijziging
van de meerjarenplanning.


Raadslid Gilbert Vanleenhove die hiervoor zijn waardering
uitdrukt, stelt dat dit de werking van de kerkfabriek op het
einde van het jaar zal vergemakkelijken maar tevens opmerkt
dat dit niet betekent dat kerkfabrieken zijn vrijgesteld om hun
huiswerk naar behoren te doen.



Voorzitter Willy Vanhooren die de stemming vraagt over de
goedkeuring

van

de

voorliggende

wijziging

van

het

meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier.

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre)

Besluit

Enig artikel
De

gemeenteraad

beslist om de

derde wijziging van het

meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier goed te
keuren.

Punt 22: jeugddienst - Jeugd. Vaststelling jeugdbeleidsplan 2011-2013
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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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de
stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, en latere wijzigingen



Besluit

van

de

Vlaamse

Regering

d.d.

12/09/2003

ter

uitvoering 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, inzake het voeren van een gemeentelijk en
intergemeentelijk

jeugd-

en

jeugdwerkbeleid,

en

latere

wijzigingen

Verwijzings-



documenten

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25/01/2010 houdende aanstelling van de stuurgroep opmaak
jeugdbeleidsplan 2011-2013



gunstig

advies

van

de

gemeentelijke

jeugdraad

d.d.

24/11/2010 m.b.t. het ontwerp-jeugdbeleidsplan 2011-2013


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/11/2010 houdende goedkeuring voorstel jeugdbeleidsplan
2011-2013



ontwerp-jeugdbeleidsplan 2011-2013
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Feiten,

context 

en argumentatie

Door het decreet d.d. 25/12/2005 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.


Om aanspraak te maken op subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap, dient het gemeentebestuur driejaarlijks een
jeugdbeleidsplan op te stellen. Dit jeugdbeleidsplan dient te
bestaan

uit

twee

hoofdstukken,

jeugdwerkbeleid

en

jeugdbeleid, en een financieel overzicht.


Voor de volgende planperiode, lopende van 2011 tot en met
2013, worden extra middelen voorzien voor wie in het plan
extra aandacht besteedt aan jeugdcultuur en brandveiligheid
van jeugdlokalen.



In zitting van 25/01/2010 gaf het college van burgemeester en
schepenen aan de stuurgroep jeugdbeleidsplan de opdracht
een ontwerp van jeugdbeleidsplan op te stellen volgens de
bepalingen opgenomen in het decreet d.d. 14/02/2003
(inclusief wijzigingen en uitvoeringsbesluiten) en het daarna
voor te leggen aan het college

van burgemeester en

schepenen.


Het

ontwerp-jeugdbeleidsplan

2011-2013

werd

op

24/11/2010 voorgelegd aan de Bredense jeugdraad, die een
gunstig advies formuleerde. In navolging van het advies
werden nog een aantal kleine aanpassingen aan het ontwerp
doorgevoerd. Het ontwerp-jeugdbeleidsplan 2011-2013 werd
op 29/11/2010 voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen.

Advies



gunstig

advies

van

de

gemeentelijke

jeugdraad

d.d.

24/11/2010

Tussenkomsten



Raadslid

Liesbeth

Metsu

die

vaststelt

dat

de

evenementensubsidie straks eveneens zal kunnen worden
toegekend voor activiteiten buiten het MEC Staf Versluys, wat
een weliswaar laattijdige uitvoering is van een vroeger voorstel
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van de CD&V. Uit de studie van “Uit de Marge” is gebleken dat
Bredene te kort schiet inzake “maatschappelijke kwetsbaarheid
van jongeren”.

Over deze “maatschappelijke kwetsbare

jongeren” vindt het raadslid geen specifieke invulling van een
beleidsvisie terug in het jeugdbeleidsplan. Tevens wenst het
raadslid

te

vernemen

hoe

jongeren,

zoals

dit

werd

aangekondigd in een persbericht, zullen betrokken worden bij
het “project Grasduinen”.

Inzake de promotie van de

individuele kadervorming wenst het raadslid te vernemen wat
dient begrepen onder deze kadervorming en hoe deze
promotie zal gebeuren.


Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat het de
bedoeling is ondersteuning te geven inzake betere opleiding,
binnen

de

jeugdverenigingen,

dit

o.m.

om

een

betere

doorstroming van begeleiders mogelijk te maken. De schepen
meent in dit verband dat ook de jeugdadviseurs desgevallend
een rol moeten kunnen spelen binnen de jeugdverenigingen.
Wat betreft de maatschappelijk kwetsbare jongeren wijst
burgemeester Steve Vandenberghe erop dat een overleg wordt
gepland met Uit de Marge waarop ook andere actoren, o.m.
OCMW, zullen worden uitgenodigd.

Door zoveel mogelijk

actoren te betrekken, wordt een breed draagvlak gezocht voor
een oplossing van deze problematiek die evenwel in zijn juiste
context dient geplaatst, aldus de burgemeester.

Inzake

“Grasduinen” wijst de burgemeester erop dat het verkeerd zou
zijn om dit dossier te koppelen aan de problematiek van
maatschappelijke

kwetsbaarheid

van

jongeren.

Het

gemeentebestuur is, aldus de burgemeester, een aantal pistes
aan het bewandelen om een concrete invulling te geven aan het
dossier

“Grasduinen”

en

mogelijkheden te bieden.

om

ook

de

jongeren

hier

De jongeren zullen hierbij ook

worden betrokken.


Raadslid Liesbeth Metsu geeft ook nog aan dat er uit het
jeugdbeleidsplan

geen

langetermijnvisie

inzake

duidelijke

doelstellingen

activiteitenaanbod

voor

of

jongeren

blijkt.


Schepen Kristien Vanmullem die repliceert door erop te wijzen
dat het de bedoeling is om de sportkampen straks uit te
breiden tot de groep van 12- tot 16-jarigen en om te
experimenteren met diverse andere activiteiten voor deze
doelgroep.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het jeugdbeleidsplan 2011-2013 definitief
vast. De tekst van het beleidsplan maakt integrerend deel uit van
dit besluit.

Punt 23: jeugddienst - Jeugd. Opdracht van levering van speelpleintoestellen voor
verschillende

gemeentelijke

speelpleinen.

Vaststelling

van

de

voorwaarden,

kostprijsraming en wijze van gunnen

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys, Jon Devos, raadsleden

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en
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sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en

diensten

en

de

hierop

van

toepassing

zijnde

uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd


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

Verwijzings-



documenten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende
vaststelling van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
22/11/2010

houdende

goedkeuring

diverse

voorstellen

aankoop speelpleintoestellen en plaatsen omheiningen najaar 2010


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/11/2010

betreffende

vaststelling

van

de

lasten,

voorwaarden en kostprijsraming voor aankoop speeltoestellen


Feiten,

context 

en argumentatie

bestek nr. 2010/JEUGD02

In het investeringsbudget is 50.000 EUR voorzien voor de
aankoop van speelplein- en skatetoestellen en 15.000 EUR
voor het plaatsen van omheiningen aan speelpleinen.



In het voorjaar van 2010 werden reeds een aantal toestellen en
omheiningen geplaatst. Er is nog respectievelijk 30.878,37 EUR
en 8.738,25 EUR beschikbaar.



Het

college

hechtte

in

zitting

d.d.

22/11/2010

zijn

goedkeuring aan het voorstel voor de aankoop van de volgende
toestellen:


8 veerwipjes (raming 5.000 EUR) voor vervanging oude
veerwipjes sportcentrum (3) en Vicognepark (2) en creatie
van nieuw speelplein in Ritmeesterlaan (3 veerwipjes)



2 schommels (raming 4.500 EUR) voor vervanging oude
schommels Vicognepark en Roodborstjeserf



1 wip (raming 2.000 EUR) voor vervanging wip op
speelplein sportcentrum



2 à 3 extra fitnesstoestellen (raming 5.000 EUR) voor
speelplein Ter Cuereplein



1

quarterpipe

(raming
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EUR)

voor

vervanging
67

weggenomen quarterpipe op skatepark Creatuur


1 toestel met klimfunctie (doelgroep 6-12j) voor speelplein
Reigersstraat (raming 8.000 EUR).



Voor de aankoop van de diverse speelpleintoestellen (raming
30.000 EUR) werd een lastenboek opgemaakt.

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. Budgetcode +

Dienst

btw) beschikbaar krediet
Aankoop

30.000 EUR 761/725-54

speelpleintoestellen
najaar

2010

BD

30.878,37 EUR

-

raming

Tussenkomsten



Raadslid Liesbeth Metsu die opmerkt dat de inspraak van
jongeren

bij

inrichting

Vroeger

werd

hierbij

van
dan

speelterreinen
ook

de

belangrijk

is.

kindergemeenteraad

betrokken. Het raadslid wenst te weten hoe voorstellen inzake
aankoop speeltoestellen tot stand komen. Zo suggereert het
raadslid om deze voorstellen te bespreken met jeugdraad en
de leiding van de jeugdverenigingen.


Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat voorstellen
terzake worden geformuleerd door de jeugddienst waarbij
rekening wordt gehouden met de noden in functie van de
samenstelling van de populatie van de doelgroep in de
omgeving van het speelplein. Ook wordt rekening gehouden
met voorstellen van inspraakorganen en inwoners.

Tevens

merkt de schepen op dat de beslissingen van het college met
betrekking tot jeugd, en bijgevolg ook speelpleinen, worden
besproken met de jeugdraad.

Aansluitend hierop merkt

burgemeester Steve Vandenberghe op dat ook de klassen die
bezoeken brengen aan het gemeentehuis naar hun mening
worden gevraagd over items die kinderen en jongeren
aanbelangen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2010/JEUGD02 vast van de
opdracht voor het leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen
voor verschillende gemeentelijke speelpleinen. Het bestek nr.
2010/JEUGD02 maakt integrerend dele uit van dit besluit.

Artikel 2
Deze

opdracht

zal

worden

toegewezen

na

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van
de procedure.

Punt 24: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de financiële nota van het budget
voor het dienstjaar 2011

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid



artikel 148 van het Gemeentedecreet

Verwijzings-



verslag van de vergadering van het managementteam d.d

documenten

25/11/2010 waarbij de gemeentesecretaris het voorontwerp
van de beleidsnota van het budget 2011 heeft toegelicht en
waarbij de gemeenteontvanger

het voorontwerp van de

financiële nota van het budget 2011 heeft verduidelijkt


Omzendbrief BB 2010/04 d.d. 30/07/2010 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 voor 2011 en de bijhorende meerjarenplannen van
de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Vlaamse Gewest



onderrichtingen van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen

d.d.

08/10/2010

betreffende

specifieke

aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

Feiten,
context



Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De

en

financiële nota van het budget wordt voorlopig ingevuld door de

argumentatie

bepalingen betreffende de begroting. Deze begroting moet de
financiële vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen, geformuleerd in
de beleidsnota van het budget. De opdeling gewone en buitengewone
dienst blijft voorlopig eveneens van toepassing. In een latere fase
wordt deze opdeling vervangen door het exploitatiebudget (=
gewone dienst), het investeringsbudget (= buitengewone dienst) en
het liquiditeitenbudget.


Deze gewijzigde terminologie en de gewijzigde instrumentaria
veronderstellen een gewijzigde methodiek. Dit betekent dat niet
langer

de

begroting

(jaarlijks

budget)

het

belangrijkste

beleidsdocument vormt. De essentie van de beleidsbepaling heeft
zich verlegd naar het strategisch meerjarenplan. In dit plan worden
de beleidsopties op lange termijn vooropgesteld, het jaarlijks budget
vormt hier een uitvoering van.


De gemeenteraad wordt gevraagd de financiële nota van het budget
2011 vast te stellen als volgt:
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GEWONE DIENST

UITGAVEN
Personeel

7 472 920,00 EUR

Werkingskosten

4 802 565,00 EUR

Overdrachten

5 836 031,00 EUR

Schuld

3 407 625,00 EUR

TOTAAL

21 519 141,00 EUR

ONTVANGSTEN
Prestaties

1 966 255,00 EUR

Overdrachten

18 465 817,00 EUR

Schuld

1 092 713,00 EUR

TOTAAL

21 524 785,00 EUR

Resultaat van het dienstjaar
Nieuwe

kredieten

vorige

5 644,00 EUR
dienstjaren

ontvangsten

-

0,00 EUR
63 400,00 EUR

Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren

- 63 400,00 EUR

Overboekingen uit gewoon reservefonds

100 500,00 EUR

Overboekingen naar buitengewone dienst
Begrotingsresultaat gewone dienst 2011

0,00 EUR
42 744,00 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010

3 053 155,36 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011

3 095 899,36 EUR



BUITENGEWONE DIENST

UITGAVEN
Overdrachten

117 450,00 EUR

Investeringen

3 013 350,00 EUR

Schuld
TOTAAL

191 600,00 EUR
3 322 400,00 EUR

ONTVANGSTEN
Overdrachten

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

106 000,00 EUR

71

Investeringen

0,00 EUR

Schuld

2 802 050,00 EUR

TOTAAL

2 908 050,00 EUR

Resultaat van het dienstjaar
Nieuwe

kredieten

- 414 350,00 EUR

vorige

dienstjaren

ontvangsten

-

0,00 EUR
140 500,00 EUR

Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren

- 140 500,00

Overboekingen uit gewone dienst

EUR
0,00 EUR

Begrotingsresultaat buitengewone dienst 2011

- 554 850,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010

EUR
566 495,85 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011



11 645,85 EUR

Overzicht van de bijdragen in de werkingskosten gedragen door
andere overheidsinstellingen:
2011

Politiezone Bredene – De Haan (330/435-

2 481 656,00 EUR

01)
2 452 854,00 EUR
OCMW Bredene (831/435-01)
32 920,00 EUR
Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)
38 132,00 EUR
Kerkfabriek

Sint-Jozef

Molendorp

(79002/435-01)

33 728,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind
Jezus (79003/435-01)


Overzicht van de bijdragen in het exploitatieresultaat van het
Autonoom

Gemeentebedrijf

Bredene

(AGB),

alsook

de

investeringstoelage 2011 voor het AGB, conform de geplande
investeringsuitgaven.

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

72

2011
Exploitatieresultaat AGB (76210/221-01)

844 230,00 EUR

Investeringstoelage AGB (76210/635-51)

37 500,00 EUR

Tussenkomsten



Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot de vaststelling
van het budget 2011 volgende opmerkingen, beschouwingen
en vragen formuleert:


vooreerst wordt teruggekeerd op het in vorige zitting
aangehaalde punt met betrekking tot de subsidiepot voor
socio-culturele verenigingen.

Er moet immers worden

vastgesteld dat het totaal van deze subsidies gelijk blijft,
terwijl de subsidies voor buurtfeesten worden verhoogd.
Deze verhoging is van die aard dat de 17 buurtfeesten
straks samen de helft van het bedrag zullen ontvangen dat
kan

worden

verenigingen

toegekend
die

organiseren.

het

De

aan

de

ganse

40

jaar

CD&V-fractie

socio-culturele

door

meent

activiteiten

dat

dit

een

scheefgetrokken situatie is en drukt dan ook de hoop uit
dat de subsidiepot voor de socio-culturele verenigingen
kan

verhoogd

worden.

Vastgesteld

wordt

dat

het

gemeentebestuur, wellicht om te anticiperen op deze kritiek
een persbericht heeft verspreid waarin wordt gewezen op
het feit dat de verenigingen o.m. kunnen gebruik maken
van Creatuur. In dezelfde week wordt evenwel door de sp.a
aangekondigd dat dit gebouw zal worden afgebroken voor
een nieuw initiatief inzake kinderopvang.


de CD&V-fractie vindt dit een opmerkelijk standpunt
omdat:


enkele jaren geleden, niettegenstaande protest, door de
meerderheid

bewust

werd

geopteerd

voor

de

centralisatie van de kinderopvang


naar aanleiding van een opmerking van de CD&V over de
onderbezetting

van

Creatuur,

een

lijst

overgemaakt van de gebruikers van dit centrum.

werd
Nu

zou het gebouw worden gesloopt om reden van
leegstand.


inzake leegstand wordt ook gewezen op het gegeven dat
het oud-gemeentehuis al enkele jaren ongebruikt wordt
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gelaten. Elk jaar wordt, bij de bespreking van het budget,
gepeild

naar

de

intenties

terzake

van

het

bestuur.

Leegstand is immers ook voor de CD&V een doorn in het
oog.

Uit het meerjarenplan kan alvast geen nieuwe

bestemming voor dit gebouw worden afgeleid.

Ook het

slopen van Creatuur en de bouw van een nieuwe site voor
kinderopvang is niet terug te vinden in dit meerjarenplan.
Het raadslid hoopt in elk geval dat het oud-gemeentehuis
niet zal worden gesloopt aangezien het voorkomt op de
Vlaamse inventaris van onroerend erfgoed.


vastgesteld wordt dat de bouw van een nieuwe sportzaal
slechts gepland is in 2014. Normaal gezien zou dit al in
2008-2009 gerealiseerd worden. Bij de bespreking van het
budget 2010 bevestigde de schepen voor sport evenwel dat
deze

accommodatie

in

de

huidige

legislatuur

geprogrammeerd bleef. Amper een half jaar later blijkt dit
geschrapt uit de strategische nota. Dit geldt evenzeer voor
de

noodzakelijke

sportcentrum

die

aanleg
pas

van

gepland

de
is

parking
in

aan

2013.

het
Deze

investeringen moeten wijken voor de renovatie van het
zwembad waarvan de kostprijs werd teruggebracht van 1
miljoen EUR tot zo‟n 731.000 EUR. De CD&V hoopte dat
met deze uitgespaarde middelen opnieuw zou worden
geïnvesteerd in de sportsector. Dit is helaas niet het geval.
De CD&V-fractie blijft bijgevolg bij haar stelling dat het
beleidsdomein

sport

serieus

moet

inboeten

in

deze

legislatuur.


wat de renovatiewerken van het zwembad betreft, stelden
veel gebruikers de voorbije maanden vast dat deze uiterst
langzaam verlopen.

Het zwembad is straks 4 maanden

dicht, maar de werken zijn weinig opgeschoten.

De

opdracht aan een aannemer voor de uitvoering van een deel
van deze renovatiewerken werd dan ook pas half november
toegewezen.

Intussen werden de gebruikers van het

zwembad verstoken van de mogelijkheid om te gaan
zwemmen. De CD&V-fractie hoopt dat de vooropgestelde
deadline om tegen de zomer 2011 het zwembad opnieuw te
openen, zal gehaald worden.


Raadslid Tania Janssens wijst erop dat het geen evidentie is
om, op basis van de beschikbare middelen, jaarlijks zowel een
financieel als beleidsmatig evenwicht te vinden.
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een

afweging

haalbaarheid

worden
van

een

gemaakt
project,

tussen
het

de

algemeen

financiële
belang,

bestuurskracht en optimalisering van de dienstverlening.

Bij

de opmaak van dit budget is, zo meent het raadslid, opnieuw
gepoogd – hierin ondersteund door de gemeentelijke diensten
– verder te werken aan de doelstellingen uit het beleidsplan.
De sp-a fractie kan de voorgestelde beleidskeuzes volgen en
zal dan ook het voorliggend budget goedkeuren.


Schepen Jacques Deroo die er de aandacht op vestigt dat de
inkomsten waarover het gemeentebestuur zal beschikken
duidelijk verminderd zijn dit o.m. omdat minder toelagen
worden

toegekend

voor

openbare

werken

c.q.

rioleringswerken, de dividenden van de nutsmaatschappijen
lager zijn ingevolge de liberalisering van de energiemarkt, …
Tevens wijst de schepen erop dat, in tegenstelling tot vroeger,
geen subsidies meer kunnen worden bekomen voor de
realisatie van sportaccomodatie. Hierdoor was een bijsturing
van het investeringsprogramma noodzakelijk. Met betrekking
tot de subsidies aan de socio-culturele verenigingen wijst
schepen Deroo erop dat de culturele raad onlangs zijn
tevredenheid heeft uitgedrukt over de ondersteuning die door
het gemeentebestuur wordt geboden i.c. gebruik MEC Staf
Versluys, Gemeenschapscentrum, …


Burgemeester Steve Vandenberghe die er de aandacht op
vestigt dat het beleidsplan reeds vier jaar geleden werd
opgemaakt,

maar

noodzakelijk is.

dat

in

elk

modern

beleid

bijsturing

Door nieuwe zaken die zich aandienen

moeten nieuwe projecten worden gerealiseerd, waardoor
andere dan weer dienen uitgesteld. Net als in een gezin dienen
ook door het gemeentebestuur keuzes gemaakt, dit rekening
houdend met het beschikbaar budget.

Stellen dat het

sportbeleid het kind van de rekening is,
burgemeester populistisch.

is aldus de

Het gemeentebestuur slaagt er

immers in om – soms met beperkte middelen – activiteiten te
organiseren die hun uitstraling hebben tot buiten de gemeente.
Met betrekking tot het zwembad vestigt de burgemeester er de
aandacht op dat door het gemeentepersoneel reeds een groot
aantal werken werd uitgevoerd en dat straks door de aannemer
wordt gestart met de renovatie van het dak. Inmiddels wordt
ook werk gemaakt van de buitenaanleg en heraankleding van
de kuip.

De bedoeling is, aldus de burgemeester, om het
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zwembad zeker in juni en mogelijks vroeger opnieuw open te
stellen voor de gebruikers.

Tenslotte merkt burgemeester

Steve Vandenberghe op dat een evenwichtig budget wordt
voorgelegd waarin, o.m. via de diverse masterplans, een
verdere toekomstvisie wordt voorbereid.


Raadslid Kristof Vermeire die aangeeft dat de meerderheid in
het budget 2011 een aantal keuzes maakt die andere keuzes
zijn dan diegene die zouden gemaakt worden door zijn fractie
en dat zijn fractie zich bijgevolg zal onthouden bij de
stemming over het budget 2011.



Raadslid Gilbert Vanleenhove die aan de hand van de
toelichting van schepen Jacky Maes moet vaststellen dat – in
tegenstelling tot de eerdere toelichting van de jeugdschepen –
het OCMW het beleid inzake maatschappelijk kwetsbare
jongeren naar zich toe zal trekken. Deze contradictie is zijn
inziens zorgwekkend.



Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de detectie van de
“maatschappelijke kwetsbaarheid van jongeren” zal gebeuren
door het OCMW dat hiervoor het best geplaatst is en dat op
basis hiervan met verschillende actoren, o.m. de jeugddienst,
naar een oplossing zal worden gezocht.

Er is dus, aldus

schepen Maes, geenszins een contradictie tussen de toelichting
van de jeugdschepen en hemzelf.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove,
Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en
William Hüppertz)

Besluit Artikel 1
De financiële nota van het budget wordt voor het jaar 2011 als volgt
vastgesteld:


Gewone dienst

UITGAVEN
Personeel

ONTVANGSTEN
7 472 920,00 EUR Prestaties

Werkingskosten 4 802 565,00 EUR Overdrachten

1 966 255,00 EUR
18 465 817,00
EUR
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Overdrachten

5 836 031,00 EUR Schuld

Schuld

3 407 625,00 EUR

TOTAAL

1 092 713,00 EUR

21 519 141,00 TOTAAL

21 524 785,00

EUR



EUR

Buitengewone dienst

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Overdrachten

117 450,00 EUR Overdrachten

106 000,00 EUR

Investeringen

3 013 350,00 EUR Investeringen

0,00 EUR

Schuld

191 600,00 EUR Schuld

TOTAAL

2 802 050,00 EUR

3 322 400,00 TOTAAL

2 908 050,00 EUR

EUR

Het budget 2011 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De

bijdragen

in

de

werkingskosten

gedragen

door

andere

overheidsinstellingen worden als volgt vastgesteld:
2011
Politiezone Bredene – De Haan (330/435-

2 481 656,00 EUR

01)
2 452 854,00 EUR
OCMW Bredene (831/435-01)
32 920,00 EUR
Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)
38 132,00 EUR
Kerkfabriek

Sint-Jozef

Molendorp

(79002/435-01)

33 728,00 EUR

Kerkfabriek Sint Thérésia van het Kind
Jezus (79003/435-01)

Artikel 3
De bijdragen in het exploitatieresultaat van het Autonoom Gemeentebedrijf
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Bredene alsook de investeringstoelage in dit gemeentebedrijf wordt als
volgt vastgesteld :
2011
Exploitatieresultaat AGB (76210/221-01)

844 230,00 EUR

Investeringstoelage AGB (76210/635-51)

37 500,00 EUR

Punt 25: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de beleidsnota van het budget
voor het dienstjaar 2011

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 148 van het Gemeentedecreet

Verwijzings-



verslag van de vergadering van het managementteam d.d

documenten

25/11/2010 waarbij de gemeentesecretaris het voorontwerp
van de beleidsnota van het budget 2011 heeft toegelicht en
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waarbij de gemeenteontvanger

het voorontwerp van de

financiële nota van het budget 2011 heeft verduidelijkt


Omzendbrief BB 2010/04 d.d. 30/07/2010 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 voor 2011 en de bijhorende meerjarenplannen van
de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Vlaamse Gewest



onderrichtingen van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen

d.d.

08/10/2010

betreffende

specifieke

aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

Feiten,

context 

en argumentatie

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.
De

beleidsnota

verwoordt

het

beleid

dat

de

gemeente

gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de
beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat eveneens een
toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en
alsook de aansluitingstabel met de financiële nota van het
budget.


De beleidsnota vormt een verplicht onderdeel van het budget.



Het doelstellingenbeleid (lange- en kortetermijndoelstellingen)
wordt

hierin

omgezet

naar

actieplannen.

Aan

deze

actieplannen wordt de financiële impact gekoppeld. Naast de
actieplannen worden heel wat van de uitgaven geboekt onder
het gelijkblijvend beleid. De actieplannen situeren zich vooral
op het vlak van de buitengewone dienst. Aan elk actieplan
wordt een actieplancode toegekend. Deze actieplancode kan,
voor

wat

betreft

begrotingsdocument

de

buitengewone

teruggevonden

dienst,
worden

in
op

het
het

investeringsplan.


De beleidsnota omvat 4 onderdelen:
- doelstellingenbudget
- aansluitingstabel met de financiële nota
- doelstellingennota
- actieplancodes GD

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove,
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Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en
William Hüppertz)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de beleidsnota van het budget voor het
dienstjaar 2011 vast. Deze beleidsnota maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 26: financiële dienst - Financiën.

Kennisneming van het meerjarig financieel

beleidsplan voor de dienstjaren 2011-2014

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Koninklijk

Besluit

d.d.

02/08/1990

houdende

algemeen

reglement op de gemeentelijke compabiliteit

Verwijzingsdocumenten



verslag van de vergadering van het managementteam d.d
25/11/2010 waarbij het meerjarig financieel beleidsplan
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2011-2014 wordt toegelicht


Omzendbrief BB 2010/04 d.d. 30/07/2010 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 voor 2011 en de bijhorende meerjarenplannen van
de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Vlaamse Gewest



onderrichtingen van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen

d.d.

08/10/2010

betreffende

specifieke

aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop


Omzendbrief ABB

van de Vlaamse minister van Binnenlands

Bestuur, Stedenbeleid en Inburgering betreffende het besluit
van de Vlaamse regering van 24/11/2006 betreffende de
inwerkingtreding

van

sommige

bepalingen

van

het

Gemeentedecreet van 15/07/2005 en ten uitvoering van
artikels 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005

Feiten,

context 

en argumentatie

De

meerjarenplanning

(MBP)

instructies van de minister.

is

opgesteld

conform

de

Het begrotingsevenwicht „eigen

dienstjaar‟ wordt ook in het meerjarig financieel beleidsplan
bereikt.

In het meerjarenplan werden geen bijkomende

belastingverhogingen voorzien. Voor de personenbelasting en
onroerende voorheffing wordt rekening gehouden met een
blijvende stijging van het aantal inwoners en de aanhoudende
uitbreiding van het aantal woongelegenheden.

Voor de

aanvullende belasting op personenbelasting wordt voor 2012
tot 2014 rekening gehouden met een herraming van 2010 die
recentelijk werd ontvangen van de Federale overheidsdienst
Financiën.


Aan de uitgavenzijde zijn de personeelsuitgaven ingeschreven
volgens de effectieve bezetting die op vandaag bestaat. Deze
exacte

berekening

personeelslasten
pensioenbijdragen

heeft

voor

de

van

de

een

duidelijk

volgende

inzicht

jaren.

vastbenoemde

in

de

Voor

de

personeelsleden

wordt rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage
van 1,5%.

Ook wordt de verdere uitbouw van de 2e

pensioenpijler
ingecalculeerd.

voor

contractuele

personeelsleden

In het meerjarig financieel beleidsplan werd

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

81

rekening gehouden met de instructies m.b.t. de opmaak van
het budget en het meerjarig financieel beleidsplan, waarbij de
werkingskosten dienen te stijgen met 1,7%.
energiekosten

werd

rekening

stijgingspercentage van 1,2%
i.h.k.v.

rationeel

gehouden

Voor de
met

een

ingevolge de investeringen

energiegebruik.

De

bijdrage

in

de

werkingskosten voor het OCMW worden ingeschreven volgens
het

laatst

beschikbare

meerjarenplan

van

het

OCMW

betreffende de periode 2011-2013. Voor 2014 wordt rekening
gehouden met een stijgingspercentage van 3%. Ook voor de
dotatie aan de politiezone werd rekening gehouden met een
jaarlijkse stijging van 3%. Bijkomend werd de dotatie aan de
politiezone verhoogd vanaf 2011 met 50 000 EUR i.h.k.v. de
oprichting van een nieuw politiecommissariaat.


Zoals reeds eerder aangehaald werden de bedragen voor de
diverse investeringsprogramma‟s voor de volgende jaren
beperkt.

Een beperking van deze uitgaven is nodig om de

weerslag op de gewone dienst voor de volgende jaren tot een
strikt minimum te beperken. Er werd voor de jaren 2011 tot
2014 een realistisch programma opgesteld.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarig financieel
beleidsplan voor de dienstjaren 2011-2014. Dit beleidsplan wordt
als bijlage bij het budget 2011 gevoegd.

Punt 27: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene-De Haan voor het begrotingsjaar 2011

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques
Aanwezig

Deroo,

Doris

Vermoortel,

Erwin

Feys,

Kristien

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 40 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst

Verwijzings-



documenten

Omzendbrief BB 2010/04 d.d. 30/07/2010 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 voor 2011 en de bijhorende meerjarenplannen van
de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van het Vlaamse Gewest



onderrichtingen van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen

d.d.

08/10/2010

betreffende

specifieke

aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop

Feiten,

context 

en argumentatie

De onderrichtingen d.d. 08/10/2010 m.b.t. de opmaak van het
budget 2011, bepalen dat de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone in een afzonderlijke raadsbeslissing moet worden
vastgesteld.

 Overzicht van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
Bredene-De Haan:
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Jaar

Bedrag dotatie

2003

1 828 622 EUR

2004

1 865 195 EUR

2005

1 920 333 EUR

2006

1 843 928 EUR

2007

1 854 373 EUR

2008

2 035 711 EUR

2009

2 225 557 EUR

2010

2 390 215 EUR

2011

2 481 656 EUR

Overzicht van de diverse uitgaven/ontvangsten ingeschreven in
de politiebegroting 2011:

uitgavensoort

2010 (na wijziging)

2011

Personeelsuitgaven
Werkingskosten
Overdrachtuitgaven
Schuld-uitgaven
TOTAAL

6 501 159 EUR

6 872 979 EUR

1 352 399 EUR

1 240 072 EUR

6 400 EUR

6 400 EUR

102 056 EUR

53 989 EUR

7 962 014EUR

8 173 440 EUR

ontvangstensoort

2010 (na wijziging)

2011

12 000 EUR

14 000 EUR

8 045 344 EUR

8 361 691 EUR

11 267 EUR

17 820 EUR

8 068 611 EUR

8 393 511 EUR

Prestaties
Overdrachtontvangsten
Schuldontvangsten
TOTAAL



Overzicht investeringsprogramma 2011:
Omschrijving

Bedrag

Werken aan gebouwen in

Financieringswijze

100 000 EUR

lening

van

5 000 EUR

lening

document

45 000 EUR

lening

uitvoering
Aankoop
bureaumeubilair
Aankoop

van

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

84

managementsysteem
Aankoop

van

software

8 000 EUR

lening

Aankoop van printers en

5 000 EUR

lening

8 500 EUR

lening

andere

40 000 EUR

lening

van

6 000 EUR

lening

45 000 EUR

lening

20 000 EUR

lening

12 500 EUR

lening

licenties
randapparatuur
Aankoop

van

fietsen,

brom- en motorfietsen
Aankoop

van

voertuigen
Aankoop
kogelwerende

vesten

zware munitie
Aankoop
snelheidsinformatieborden
met zonnepanelen
Aankoop van beeld- en
geluidsopname

voor

buitenobservatie
Aankoop

van

draagbare

radiotoestellen (APL)
TOTAAL

295 000 EUR

Financiering buitengewone dienst

bedrag

Leningen ten laste van de politiezone

295 000 EUR

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar
krediet
Bijdrage

in

de

werkingskosten

2 481 656 330/435-01

GD

EUR 11/11

gedragen door andere

opgenomen

in

overheidsinstellingen

het ontwerp van
het budget 2011
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
Bredene-De Haan voor het jaar 2011 vast voor een bedrag van 2
481 656 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Bijdrage

Bedrag Budgetcode
in

de

2 481 656 EUR 330/435-01

werkingskosten
gedragen

door

–

11/11
andere

overheidsinstellingen

Punt 28: financiële dienst - Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.
Verhoging van de bijdragevoet van 1% tot 3% per 1/1/2011 i.h.k.v. het aanvullend
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet



artikel 160 van het Gemeentedecreet

Juridische grond 

Vlaams Sectoraal Akkoord 2008-2013 afgesloten in het
Vlaamse Onderhandelingscomité d.d. 19/11/2008 houdende
invoering

van

een

aanvullend

pensioenstelsel

voor

de

contractanten van de lokale besturen


akkoord in het Vlaamse comité C1 d.d. 09/12/2009 tussen de
werkgevers-

en

kaderreglement

werknemersorganisaties
m.b.t.

het

aanvullend

houdende
pensioen

het
voor

contractanten in de Vlaamse lokale sector


Wet d.d. 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen
en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Verwijzings-



documenten

Omzendbrief BB 2008/10 d.d. 21/11/2008 van de Vlaamse
Minister van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en
Personeel betreffende het Vlaams sectoraal akkoord 20082013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen



beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende de
invoering

van

een

aanvullend

pensioenstelsel

voor

de

contractuele personeelsleden per 01/01/2010, de goedkeuring
van het kaderreglement en de specifieke toepassingselementen
en de vaststelling van het bestek, opgemaakt door de RSZPPO
in haar hoedanigheid als opdrachtencentrale


beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/10/2007 houdende
het afbakenen van het begrip "dagelijks bestuur", zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet

Voor-

Fase

geschiedenis

Principiële goedkeuring college
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Datum
van 29/12/2009

87

omtrent
van

de

invoering burgemeester

een

en

tweede schepenen

pensioenpijler

voor

contractuele
personeelsleden
Intentieverklaring
invoering

tot gemeenteraad

van

22/03/2010

een

aanvullend
pensioenstelsel

voor

contractuele
personeelsleden
ingang

van

met

1

januari

2010
Bepaling

van

de college

specifieke

burgemeester

onderhandelingspunten

schepenen

i.h.k.v.

het

van 29/03/2010
en

lokaal

pensioenreglement
m.b.t. de invoering van
een

aanullend

pensioenstelsel

voor

contractuele
personeelsleden
Administratief
financieel

en college

beheer

van burgemeester

een

groepsverzekering schepenen

van

de

voor

tweede

de

van 30/08/2010
en

pijler

contractuele

personeelsleden.
Akkoord met toewijzing
door

de

RSZPPO,

opdrachtencentrale
Kennisneming

van

de college

intentie tot aanpassing burgemeester
van

het

van 06/12/2010
en

lokaal schepenen

pensioenreglement.
Verhoging

van

de

bijdragevoet van 1% tot
3% per 1/1/2011 i.h.k.v.
het

aanvullend

pensioenstelsel

voor
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contractuele
personeelsleden

Feiten,

context 

en argumentatie

De gemeenteraad heeft in zitting van 26/07/2010 definitief
beslist

om

een

aanvullend

pensioenstelsel

voor

zijn

contractuele personeelsleden in te voeren per 01/01/2010.
Het kaderreglement, zoals werd opgesteld door de sociale
partners op 09/12/2010, werd goedgekeurd en de specifieke
onderhandelingspunten werden als volgt ingevuld :
- de ingangsdatum : vanaf 1 januari 2010
- de bijdragevoet : percentage is 1%
- een inhaaltoelage : volledige inhaalbeweging ten belope van
1% van het pensioengevend jaarloon, vermenigvuldigd met XX
maanden in aanmerking genomen gepresteerde diensttijd,
gedeeld door 12 – wordt geregulariseerd onder de vorm van
een éénmalige koopsom.


Het beheerscomité van de RSZPPO heeft op 29 juli 2010 de
opdracht toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap
„DIB-ETHIAS LOKALE CONTRACTANTEN‟.
burgemeester

en

schepenen

heeft

zich

Het college van
in

zitting

van

30/08/2010 akkoord verklaard met deze toewijzing.


Het

gemeentebestuur

heeft

de

intentie

de

bijdragevoet

geleidelijk aan te verhogen. Het jaar 2011 vormt hiertoe een
eerste aanzet waarbij wordt voorgesteld om de bijdragevoet te
verhogen tot 3%. Deze verhoging werd reeds opgenomen in het
ontwerp van het budget. De verhoging wordt ingevoerd per
1/1/2011 (de inhaalbeweging blijft ten belope van 1%).


De RSZPPO/VVSG dringt erop aan alle nodige beslissingen te
nemen voor het einde van dit jaar zodat alles nog tijdig aan
hen kan worden overgemaakt. Op deze manier kunnen alle
afhoudingen
1/1/2011.

aan

het

juiste

percentage

gebeuren

Vanaf 2011 worden de pensioenbijdragen immers

maandelijks verrekend via de RSZ-facturen.
nadien

vanaf

zullen

leiden

tot

heel

wat

Beslissingen

regularisaties

en

rechtzettingen achteraf met alle gevolgen van dien, zowel voor
het betrokken bestuur als voor de begunstigden.


Bovenstaand element werd als toegevoegd punt op de agenda
van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 10/12/2010
(vakbondsoverleg) geplaatst.



In het ontwerp van het financieel meerjarenplan werd reeds
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voorzien om de bijdragevoet stapsgewijze te verhogen, met als
einddoel een percentage van 8%.

Dit percentage, zou volgens

berekeningen van het VVSG, de pensioenkloof die er op
vandaag bestaat tussen de contractuele personeelsleden en de
statutaire personeelsleden kunnen dichten.

Dit gegeven

betekent dat er naar volgend jaar toe opnieuw een aanpassing
van het lokaal pensioenreglement zal vereist zijn.

Visum
ontvanger



Deze uitgave is, voorafgaand aan het aangaan van de
verbintenis,

onderworpen

aan

het

visum

van

de

gemeenteontvanger

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
Jaarlijkse uitgaven
Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar
krediet
Verzekeringspremies

± 112 500 xxx/113-48

extra-legaal
pensioen

EUR kredieten
van

werden

(3% bijdrage) opgenomen in het

contractuele
personeelsleden

GD

ontwerp van het
–

budget 2011

gemeente
Verzekeringspremies ± 85 000 EUR xxx
extra-legaal
pensioen

Exploi-

(3% bijdrage) via budget 2011 tatievan

OCMW

budget

contractuele
personeelsleden

–

OCMW
Verzekeringspremies

± 7 500 EUR xxx

extra-legaal

(3% bijdrage) via budget 2011

pensioen

van

Kosten

AGB

contractuele
personeelsleden

–

AGB
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad past het lokaal pensioenreglement aan waarbij
de pensioentoelage, i.h.k.v. het aanvullend pensioenstelsel voor
contractuele personeelsleden, met ingang van 1/1/2011 wordt
verhoogd van 1% naar 3% van het pensioengevend jaarloon.

Punt 29: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 - exploitatie van het OCMW Bredene over het boekjaar 2010

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 15 van het decreet d.d. 17/12/1997 houdende wijziging
van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Verwijzingsdocumenten



kennisneming

door

de

gemeenteraad

in

zitting

d.d.

17/12/2009 van het budget van het OCMW over het boekjaar
2010
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beslissing

van

houdende

het

managementteam

vaststelling

van

het

d.d.

18/10/2010

voorontwerp

van

budgetwijziging nr. 1 – gewone exploitatie – voor het boekjaar
2010 van het OCMW Bredene


beslissing van de OCMW-raad d.d. 28/10/2010 houdende
vaststelling van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 1 –
gewone exploitatie – voor het boekjaar 2010 van het OCMW
Bredene



exemplaar van de budgetwijziging nr. 1 – exploitatie – 2010
van het OCMW Bredene

Feiten,
context


en

argumentatie

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van h
OCMW voor het boekjaar 2010 bedraagt 2.381.412 EUR.

Bij het voorstel t

wijziging van het budget 2010 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrag
voorzien. De budgetwijziging vertegenwoordigt een aantal verschuivingen.
Budget 2010

Verhoging

Budget 2011

/verlaging
Werkingsopbrengsten

5.967.872,96

+ 79.445,94

6.047.318,90

Werkingskosten

8.332.970,47

+ 73.984,80

8.406.955,27

-

+ 5.461,14

-

Werkingsresultaat

2.365.097,51
Financiële

2.359.636,37

59.063,69

0,00

59.063,69

147.202,35

-18.712,49

128.489,86

-

+ 24.173,63

-

opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat van de
gewone activiteiten

2.453.236,17

2.429.062,54

Afschrijvingen niet

365.706,31

0,00

365.706,31

-48.757,66

0,00

-48.757,66

-

+ 24.173,63

-

betoelaagd
Afschrijvingen op
subsidies niet
betoelaagd
2.136.287,52
Aflossingen wel

2.429.062,54

- 291.335,00

+ 14.938,82

- 276.396,18

7.098,07

0,00

7 098,07

betoelaagd
Aflossingen staat
Correctie

39.112,45

gemeentelijke
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bijdrage 2009
Berekende toelage

-

gemeentelijke

0,00

2.381.412,00

2.381.412,00

bijdrage
Toename
%toename



0,00

0,00

0,00%

0,00%

In de budgetwijziging nr. 1 (gewone exploitatie) van het OCMW Bredene, m

betrekking tot het boekjaar 2010 werden diverse posten verhoogd of verlaag
Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Omschrijving

Budget

Verhoging

Verlaging

Nieuw

Omschrijving

budget
AC 100
Alg.

bestuur

en

centrale administratie
Huur/onderhoud

en

herstelling

5 000

22 000

27 000

EUR

EUR

EUR

Huur

en

onderhou

brandblussers/rolhanddoeken/rame
e.d. voor het Sociaal huis

Intresten op leningen

86

8 076,17

78.,021,52

097,69

EUR

EUR

Aanpassing

intresten

volgen

evolutie van de schuld

EUR
Personeel

691

39

652

780,97

436,55

344,42

EUR

EUR

EUR

AC 13700
Ondersteuning
Personeel

599

26

573

840,27

195,98

644,29

EUR

EUR

EUR

AC 13900
Keuken
Personeel

627

39

667

693,53

968,73

662,26

EUR

EUR

EUR

AC 83200
Sociale

dienst

-

Algemeen
Recup Staat behoeftige
vreemdelingen

100.000

15

84 971,23

EUR

028,77

EUR

EUR

N.a.v.

controle

van

tegemoetkomingen

voo

AC 83202
dienst-warme

maaltijden
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aangifte

vreemdelingen over de jaren 200
t.e.m. 2007

Sociale

de

93

Erelonen

+

5 200

26 000

31 200

Saldo tussenkomst voor rechtshul

vergoedingen

+

EUR

EUR

EUR

voor het OCMW-Brugge i.h.k.v. d

procedurekosten

schuldbemiddeling

Personeel

418

10

407

291,25

781,67

509,58

EUR

EUR

EUR

de

22 910

22 910

0 EUR

werkingskosten koepel

EUR

EUR

AC 83203
Sociale dienst –
Sociaal verhuurkantoor
Tussenkomst

in

Voor 2010 wordt geen tussenkoms

verleend maar wordt het overscho

SVK

van het vorig boekjaar aangewend

AC 83206
Sociale dienst –
Kringloopcenter
Personeel

165

24

141

821,30

541,76

279,54

EUR

EUR

EUR

178 288

25 000

153 288

EUR

EUR

EUR

Art.60

–

weddenschaal

toekenning
technisch

va

beambt

i.p.v. E-niveau (lagere loonkost)

AC 83207
Sociale dienst –
Lokaal Opvanginitiatief
Subsidie LOI

Latere opening 2e LOI – de subsidie
inkomsten

worden

conform

verminderd
Steun in speciën

64 895

7 000

57 895

EUR

EUR

EUR

Huur gebouwen

10 200

5 100

5 100 EUR

EUR

EUR

Latere opening 2e LOI – de leefgelde
worden aangepast

Latere opening 2e LOI – verlagin
huur

AC83410
Instelling Wackerbout
Ligdagprijzen
residenten
Tegemoetkomingen
RIZIV

„ongemakkelijke

1 725

12

1 737

000 EUR

398,29

398,29

EUR

EUR

1 901

19

1 920

000 EUR

013,66

013,66

EUR

EUR

uren‟
Subsidie

Aanpassing op basis van huidig
bezetting

Bijkomende subsidie wegens toesla
voor avondprestaties

326 450

14 870

341 320

bovennormpersoneel

EUR

EUR

EUR

voorschotten

Tewerkstellingssubsidie

169

11

158

1

850,86

030,13

820,73

EUR

EUR

sociale maribel
Tewerkstellingssubsidie

0 EUR

31 532

31 532

EUR

EUR

68 900

32 780

101 680

EUR

EUR

EUR

opleiding

Aanpassing

volgens

subsidie

maribel

gekend
wordt

nie

weerhouden door de RSZPPO
Opleiding

tot

verpleegkundige

subsidie voor loon vervangers

verpleegkundigen
Tewerkstellingssubsidie
vrijstelling

arbeid

prestaties

einde

Aanpassing

volgens

gekend

voorschotten

loopbaan
Linnen + beroepskledij
Algemene

onkosten

81 600

11 000

70 600

EUR

EUR

EUR

69 430
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15 000

84 430

Op basis van gekend gebruik
Verhoging

wegens

94

dringend

technische werking
Personeel

EUR

EUR

EUR

2 976

89

3 065

139,81

016,31

156,12

EUR

EUR

EUR

84.000

6.000

90.000

EUR

EUR

EUR

25 000

5 000

30 000

EUR

EUR

EUR

verplichte aanpassing nooduitgange

AC 83414
Instelling Wackerbout –
Cafe Paris
Opbrengst OMC
Voeding

en

dranken

café

Neemt kennis

Aanpassing

volgens

Aanpassing

krediet

gebruik

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 –
gewone exploitatie – van het OCMW over het boekjaar 2010. Deze
budgetwijziging maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 30: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van het meerjarenplan 2010-2013 van
het OCMW Bredene

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 148 van het OCMW-decreet

Verslag gemeenteraadszitting 16/12/2010

gekend

opbrengsten

95

aan

huidi

Juridische grond 

Decreet d.d. 17/12/1997 houdende wijziging van organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen

Verwijzings-



documenten

beslissing

van

het

managementteam

houdende

vaststelling

van

het

d.d.

09/11/2010

voorontwerp

van

het

meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene


meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
22/11/2010 houdende positief advies over het meerjarenplan
2010-2013 van het OCMW Bredene

Feiten,
context



Overeenkomstig artikel 146, §1 van het OCMW-decreet moet het

en

meerjarenplan lopen tot het einde van het jaar na de volgende

argumentatie

gemeenteraadsverkiezingen, dus tot en met 2013 (= huidige legislatuur +
1 jaar).


Volgens de wettelijke bepalingen geformuleerd in artikel 88 § 1 van de
OCMW-wet,

dient

het

meerjarenplan

2008-2012

ter

goedkeuring

voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.


Het meerjarenplan van het OCMW bestaat uit een strategische nota en een
financiële nota.

Beide onderdelen hangen intern samen en sluiten op

elkaar aan. Het meerjarenplan moet ook aansluiten op de andere plannen
van de lokale overheden, dus ook op die van de gemeente.


De aanpassingen van het meerjarenplan worden ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente gedurende de
resterende periode van de financiële nota van het meerjarenplan verhoogt
of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt.
Het voorgelegd meerjarenplan dient om twee redenen ter goedkeuring aan
de gemeenteraad te worden voorgelegd.
1. Het huidig meerjarenplan van het OCMW werd goedgekeurd tot 2012.
Het voorgelegd meerjarenplan loopt tot 2013 (= wijziging financiële
nota van het meerjarenplan)
2. De omvorming van Wackerbout naar een woonzorgcentrum waarbij in
de oprichting van een nieuwbouw wordt voorzien (= wijziging
strategische nota).



In de strategische nota, die een onderdeel vormt van het meerjarenplan
2010-2013, worden de accenten, doelstellingen en intenties verwerkt voor
de komende periode. Deze doelstellingen kunnen worden samengevat als
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volgt :
 Lokaal sociaal beleidsplan
De hoofdopdracht van elk OCMW is de zorg voor de minderbedeelden in
onze samenleving. Daarom blijft de sociale dienst binnen het OCMW de
belangrijkste dienst. De sociale dienst biedt financiële, administratieve en
psychosociale ondersteuning aan alle mensen met problemen.
ook

geprobeerd

om

betaalbare

huisvesting,

Er wordt

vorming

en

tewerkstellingskansen aan te bieden. Voor de opvang van vluchtelingen wil
het OCMW ook de verantwoordelijkheid blijven opnemen.
 Ouderenvoorzieningen

- Serviceflats
De realisatie van een serviceflatgebouw (48 flats) langsheen de Breeweg.

- Omvorming van Wackerbout naar een woonzorgcentrum
Vanaf 2014 voldoet Wackerbout niet meer aan de voorwaarden om erkend
te blijven. Nieuwbouw – met uitbreiding van de opnamecapaciteit tot 150
bedden lijkt het meest geschikt om aan de uitdagingen op het vlak van
ouderenzorg tegemoet te komen.

De uitdrukkelijke voorwaarde tot

oprichting van het nieuwbouwproject is dat een VIPA-subsidie bekomen
kan worden.
 Beleid- en organisatiemanagement
- Actualiseren van de aanwerving- en selectieprocedures
- Actualisatie onthaalprocedure nieuwe medewerkers
- Ontwikkelen van communicatieplan met eigen huisstijl
 Personeelsbeleid
Om tegemoet te komen aan de stijgende werkdruk voor het huidig
personeelsbestand worden tijdens 2011 volgende aanwervingen voorzien :
1 stafmedewerker, 1 coördinator schoonmaak, 1 technisch beambte
onderhoud en

gefaseerd over een periode van 4 jaar, 4 technisch

beambten voor de keuken. Door het stijgend aantal dossiers binnen de
collectieve schuldenregeling dringt een onderzoek naar de oprichting van
een samenwerkingsverband met andere OCMW‟s zich op, zodat de
aanwerving van een eigen jurist werkelijkheid zou worden. In uitvoering
van de sectorale akkoorden zal voorzien worden in de nodige middelen
voor extra pensioenvorming voor contractanten.
Daarnaast zal het OCMW erop toezien dat alle personeelsleden de
aangepaste opleidingen volgen.


Financiële nota bij het meerjarenplan 2010-2013

 Exploitatieplanning
De exploitatieplanning bevat de raming van de opbrengsten en de kosten,
waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de opties uit de
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strategische nota en met de financiële weerslag van de uitvoering van
geplande investeringsprojecten.

De kosten en de opbrengsten worden

geconsolideerd weergegeven volgens schema 1 van het ministerieel besluit
van 20 juni 2001.
- Opstelling meerjarenplan exploitatie

Uitgangspunten
- Alle kosten voor levering en diensten worden jaarlijks geïndexeerd met
1,9%.
- De exploitatie van de instelling Wackerbout verloopt over 129 bedden en
over een volledig jaar.
- Alle opbrengsten opgenomen in het meerjarenplan refereren naar de
budgetwijziging 2010 nr. 1 mits indexatie waar nodig blijkt.
- In de instelling is een opslag van de ligdagprijs met 2 EUR per dag per
bed voorzien vanaf 01/07/2011 en latere indexatie per jaar. Het RIZIVtarief is berekend aan 42,70 EUR/dag/bed aan 97,5% bezetting.
- Qua

personeelsbezetting wordt het vastgestelde

personeelskader

volledig ingevuld per 01/07/2011 en werd een extra vervangingskrediet
voorzien voor de afwezige statutaire medewerkers.
- Voor de statutaire personeelsleden wordt de patronale bijdrage jaarlijks
verhoogd met 2% wat in 2013 reeds neerkomt op een totaal van 41,96% op
de brutoloonmassa.
- Voor de contractuele personeelsleden van het moederbedrijf werd de
werkgeversbijdrage voor de 2de pensioenpijler als volgt ingevuld:
-2010 : toekenning tot 1%
-2011 : toekenning tot 3,27%
-2012 : toekenning tot 5,44%
-2013 : toekenning tot 8,70%
Het totaal van deze inhaalbeweging bedraagt 224.602 EUR.

Dit bedrag

bedraagt de volledige compensatie van 8%.
Opmerking : de extra werkgeversbijdrage voor pensioenen dient bij de
berekeningen beperkt te worden als volgt.
-2010 : toekenning tot 1%
-2011 : toekenning tot 3%
-2012 : toekenning tot 5%
-2013 : toekenning tot 8%
De bijdrage werd verhoogd in functie van de RSZ-bijdrage van 2%, terwijl
deze reeds dient vervat te zitten in de percentages.

Het OCMW wordt

gevraagd de percentages in deze zin aan te passen.
- Financiële impact van de beleidsopties
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* Lokaal Sociaal Beleidsplan
In het activiteitencentrum sociale dienst werden alle voorzieningen en
subsidies financieel vastgelegd teneinde de ondersteuning van de sociale
problematiek te garanderen.

* Oudervoorziening
Het activiteitencentrum Serviceflats wordt vanaf 2012 in exploitatie
gebracht, wat neerkomt op de vastlegging van de subsidies en residentiële
tussenkomst evenals de voorziening van het canon en de

eigen

financiering. Alle voorzieningen en operationele kosten dienen gedragen
te worden door de betaalde vergoeding van de residenten.
De omvorming van de instelling Wackerbout naar een woonzorgcentrum
(nieuwbouw) met uitbreiding tot 150 bedden mits subsidiebelofte, zal in de
periode

van

deze

meerjarenplanning

enkel

voorbereidende

procedurekosten genereren, dewelke ook financieel zijn voorzien in de
budgetten. De eigenlijke oprichting wordt in volgende meerjarenplanning
opgenomen.

* Beleids- en organisatiemanagement
De nodige kredieten werden vastgelegd

om

het

goedgekeurde

personeelskader volledig in te vullen en alle voorzieningen op het vlak van
communicatie en vorming te garanderen.

- Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks berekend op basis van het
geconsolideerde resultaat van het boekjaar zonder afschrijvingen maar
verhoogd met de aflossingen van de leningen.
- Evolutie gemeentelijke bijdrage 2008-2012
Uit de 1e actualisatie van de meerjarenplanning 2008-2012, vastgesteld in
zitting van 25/09/2008, werden de geïndexeerde gemeentelijke toelagen
als volgt opnieuw vastgesteld:
2008

2.035.000 EUR

2009

2.312.000 EUR

2010

2.381.412 EUR

2011

2.452.854 EUR

2012

2.526.440 EUR

De 2e actualisatie van het meerjarenplan (GR-zitting 16/11/2009) had
geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

De dotatie aan het OCMW,

voor deze periode 2008-2012, werd toegekend via het principe van de
enveloppenfinanciering, waarbij een jaarlijkse aanpassing van 3% wordt
toegepast.
- Berekening resultaat en gemeentelijke bijdrage 2011-2013
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2011

2012

2013

Werkingsopbrengsten 6.308.665.30 6.836.917,37 6.884.696,83
Werkingskosten

8.812.067,64 9.418.227,88 9.682.138,01

(incl.personeel)
Werkingsresultaat

-

-

-

2.503.402,34 2.581.310,31 2.797.441,18
Financiële

58 802,67

59.757,66

59.757,66

116.730,13

107.695,62

96.861,03

-

-

-

opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat

van

de

gewone activiteiten

2.561.329,80 2.629.248,27 2.834.544,55

Uitzonderlijke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

opbrengsten
Uitzonderlijk kosten
Resultaat

van

het

boekjaar
Afschrijvingen

2.561.329,80 2.629.248,27 2.834.544,55
niet

408.071,43

408.071,43

408.071,43

- 48.757,66

- 48.757,66

-48.757,66

-

-

-

betoelaagd
Afschrijvingen
subsidies
2.202.016,03 2.269.934,50 2.475.230,78
Aflossingen

wel

- 252.321,12

- 256.505,50

- 262.769,22

1.483,15

0,00

0,00

-

-

-

betoelaagd
Aflossingsstaat
Gemeentelijke
bijdrage

Toename

2.452.854,00 2.526.440,00 2.738.000,00

+ 71.442,00

+ 73.586,00

+ 3,00%

+ 3,00%

%toename
bijdrage
t.o.v.
voorgaand
budgettair jaar

+
211.560,00
+ 8,37%

- Invloed van de stijging van de loonmassa op de gemeentelijke bijdrage
- De loonmassa in deze meerjarenplanning stijgt omwille van volgende
factoren :
- Personeelsbezetting cfr. personeelskader :
* stafmedewerker 01/07/2011
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* 1 technisch beambte in keuken 01/07/2011
* 1 technisch beambte in keuken 01/01/2012
* administratief medewerker personeelsdienst 01/01/2011
* 0,25 voltijds animator vanaf 01/01/2011
- Patronale bijdrage statutairen : jaarlijkse stijging met 2%
- 2e pensioenpijler contractuelen :
* 2011 : + 3%
* 2012 : + 5%
* 2013 : + 8%
- Vervanging wegens ziekte en afwezigheid van statutairen :
* 2011 : 150.000 EUR
* 2012 : 150.000 EUR
* 2013 : 150.000 EUR
- Voorzien van 3 bejaardenhelpers die de opleiding verpleegkundige
project 600 volgen + subsidie van deze vervangers.
- Evolutie “bezoldiging en sociale lasten” versus gemeentelijke bijdrage
2010
Bezoldiging

2011

2012

2013

5.561.534,78 5.941.858,29 6.253.101,88 6.490.509,88

en sociale
lasten
+ 6,83%

+ 5,24%

+ 3,80%

Gemeentelijke 2.381.412,00 2.452.854,00 2.526.440,00 2.738.000,00
bijdrage
+ 3,00%


+ 3,00%

+ 8,37%

De gemeenteraad wordt gevraagd voorgelegd meerjarenplan 2010-2013
goed te keuren. Inzonderheid betreft het hier de goedkeuring voor 2013.
Het huidig meerjarenplan werd goedgekeurd tot 2012 (meerjarenplan
2008-2012). De gemeentelijke bijdrage voor 2013 stijgt met 8,37% t.o.v.
2012. De bijdragen van 2011 en 2012 zijn conform de bijdragen die zijn
opgenomen in het meerjarenplan 2008-2012 waarbij een jaarlijks
stijgingspercentage van 3% werd toegekend.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove,
Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en
William Hüppertz)
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2010-2013 van het
OCMW Bredene goed. Dit meerjarenplan maakt integraal deel uit
van dit besluit

Punt 31: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor
het werkingsjaar 2011
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Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 150 van het OCMW-decreet

Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en
administratie van het OCMW

Verwijzings-



ontwerp budget 2011 OCMW Bredene

documenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende
goedkeuring van de 1ste actualisatie van het meerjarenplan
2008-2012 van het OCMW Bredene



beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende
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goedkeuring van de 2de actualisatie van het meerjarenplan
2008-2012 van het OCMW Bredene


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
22/11/2010 houdende positief advies over het ontwerp van
het budget van het OCMW voor het boekjaar 2011

Feiten,
context


en

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage, ingeschreven in het budget
van het OCMW voor het boekjaar 2011, bedraagt 2.452.854 EUR. Dit

argumentatie

bedrag is

conform het

bedrag

dat werd

opgenomen in het

goedgekeurd meerjarenplan 2008-2012.


De beleidsnota van het budget 2011 herneemt de doelstellingen zoals
opgesteld in het meerjarenplan.
blijft

haar

wettelijke

Het uitgangspunt van het OCMW

opdracht,

met

name

het

verlenen

van

maatschappelijke dienstverlening die iedereen in de mogelijkheid stelt
een leven te leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt.
Hieronder ressorteren de sociale ondersteuning van mensen met
problemen,

de

financiële

ondersteuning

van

financieel

hulpbehoevenden, de vorming en tewerkstelling onder de vorm van
art. 60, de sociale huisvesting via het SVK en het LOI. Daarnaast zijn
er ook ouderenvoorzieningen die in Bredene worden ingevuld via het
rust- en verzorgingstehuis en de bouw van serviceflats.

In de

beleidsnota wordt verwezen naar de oprichting van een wooncentrum,
met uitbreiding van opnamecapaciteit, mits subsidiebelofte. Om de
kwalitatieve dienstverlening te blijven garanderen is een uitbreiding
van het personeel nodig, nl. een stafmedewerker, twee technisch
beambten keuken, (waarvan 1 met ingang van 01/01/2012), een
administratief medewerker personeelsdienst en een 0,25 voltijds
animator. Er wordt in de uitbouw van de tweede pensioenpijler
voorzien (2011 = toekenning tot 3%).


In de financiële nota van het budget 2011 wordt een gedetailleerde
opgave gegeven van alle kosten en opbrengsten. De financiële
toestand van het OCMW zal in de loop van 2011 gekenmerkt worden
door volgende specifieke elementen:
 Exploitatieplanning
De exploitatieplanning bevat de raming van de opbrengsten en de
kosten, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de opties
uit de beleidsnota en met de financiële weerslag van de uitvoering van
geplande investeringsprojecten.
De kosten en de opbrengsten worden per activiteitencentrum
weergegeven volgens schema 5 van het ministerieel besluit van 20
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juni 2001.
- Opstelling exploitatiebudget 2011
Uitgangspunten :
- Alle kosten voor levering en diensten werden geïndexeerd met 1,9%.
- De exploitatie van de instelling Wackerbout verloopt over 129
bedden en over een volledig jaar
- Alle opgenomen opbrengsten refereren naar de budgetwijziging
2010 nr. 1 mits indexatie waar nodig
- In de instelling is een opslag van de ligdagprijs met 2 EUR per dag
per bed voorzien vanaf 01/07/2011. Het RIZIV-tarief is berekend aan
42,70 EUR/dag/bed aan 97,5% bezetting
- Qua personeelsbezetting wordt het vastgestelde personeelskader
volledig

ingevuld

per

01/07/2011

en

werd

een

extra

vervangingskrediet voorzien voor de afwezige statutaire medewerkers
(150 000 EUR)
- De patronale bijdrage voor de statutaire personeelsleden stijgt met
2%
-

Werkgeversbijdrage

voor

de

2de

pensioenpijler

contractuele

personeelsleden wordt verhoogd tot 3%.
- Berekening resultaat van het boekjaar en gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage van het budget 2011 wordt berekend op
basis van het geconsolideerde resultaat van het boekjaar, mits
uitsluiting van de afschrijvingen maar verhoogd met de aflossingen
van de leningen.
Budget 2010

Budget 2011

Werkingsopbrengsten

6.047.318,90

6.308.665,30

Werkingskosten

8.406.955,27

8.812.067,64

- 2.359.636,37

- 2.503.402,34

59.063,69

58.802,67

Financiële kosten

- 128.489,86

- 116.730,13

Resultaat van het

- 2.429.062,54

- 2.561.329,80

365.706,31

408.071,43

- 48.757,66

- 48.757,66

- 2.112.113,89

- 2.202.016,03

- 276.396,18

- 252.321,12

Werkingsresultaat
Financiële
opbrengsten

boekjaar
Afschrijvingen niet
betoelaagd
Afschrijvingen op
subsidies niet
betoelaagd
Aflossingen wel
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betoelaagd
Aflossingen staat
Berekende toelage

7.098,07

1.483,15

- 2.381.412,00

- 2.452.854,00

gemeentelijke
bijdrage
Toename

+ 71.442,00

%toename

+ 3,00%

Deze berekende gemeentelijke bijdrage stemt overeen met de
enveloppe-financiering die werd toegekend via het meerjarenplan
2008-2012, met een berekende toename van 3%.
 Investeringsbudget 2011
Het

investeringsbudget

omvat

alle

geplande

investeringen

of

verwervingen eventueel verminderd met de desinvesteringen (nihil).

Opgesplitst per activiteitencentra
Sociaal Huis

eindafwerking ruwbouw

20.000

Keuken

uitrusting+installaties

56.000

Café Paris

vaatwastoestel

Instelling

meubilair + uitrusting

4.500
180.000

Wackerbout
Serviceflats

uitrusting algemene delen

TOTAAL

70.000
330.500

Het volledige investeringspakket 2011 wordt integraal gedragen door
eigen financiering.
 Liquiditeitenplanning, cash flow en berekening gemeentelijke
bijdrage
Het liquiditeitenbudget wordt opgesteld op geconsolideerde basis, en
dit volgens schema 7 van het ministerieel besluit van 20 juni 2001.

- Exploitatie
In 2011wordt het exploitatiebudget in evenwicht gebracht door de
inbreng van de gemeentelijke bijdrage, welke mits indexatie met 3%,
tot in 2012 vastgesteld werd in de meerjarenplanning 2008-2013.
-Investeringen
De investeringen in 2010 en 2011 worden gedragen door eigen
financiering.

Op het vlak van liquiditeiten kan deze inbreng voor de

investeringen in 2011 gebeuren zonder dat thesauriemoeilijkheden
zich voordoen.
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-Cash flow
Het evenwicht in de liquiditeiten wordt verder ook bepaald door een
strikte debiteurenopvolging en een nauwgezette kostenbeheersing
inclusief personeelsbeheer.
 Besluit
Uit de financiële nota van het budget 2011 blijkt het financieel
evenwicht op het vlak van exploitatie, investeringsplanning en
liquiditeiten. Aan alle beleidsopties werden de nodige financiële
vastleggingen en opbrengsten gekoppeld en door de inbreng van de
vooropgestelde gemeentelijke bijdrage wordt de meerjarenplanning
2008-2013 geconcretiseerd.


Volgende investeringsprojecten worden voorzien in 2011
Project 2011/01: eindafwerking ruwbouw Sociaal Huis
Project 2011/02: aankoop snelkoelers keukens
Project 2011/03: aankoop kookdouche
Project 2011/04: aankoop vaatwasmachine Café Paris
Project 2011/05: aankoop tillift met banden en badstoellift
Project 2011/06: vernieuwen meubilair
Project 2011/07: aankoop audio-installatie
Project 2011/08: uitbreiding vaatwaslokaal
Project 2011/09: aankoop houtbewerkingsmachine
Project 2011/10: verbouwing doucheruimte personeel
Project 2011/11: aankoop groot scherm serviceflats
Project 2011/12: aankoop stereo serviceflats
Project 2011/13: aankoop meubilair algemene delen serviceflats
Project 2011/14: inrichting serviceflats
Project 2011/15: aankoop 2 wasmachines en 2 droogkasten
serviceflats
Project 2011/16: vernieuwen uitrusting Wackerbout
Project 2011/17: aankoop klein medisch toebehoren
Totaal projecten (eigen financiering)



330.500 EUR

Het budget 2011 past binnen het meerjarenplan 2008-2012.

Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als

gevolgen

volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

beschikbaar
krediet
Bijdrage

in

de

2.452.854 831/435-01

werkingskosten

GD

EUR 11/11

gedragen door andere

Opgenomen

overheidsinstellingen

het

in

budgetontwerp
2011

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW
voor het werkingsjaar 2011.

Punt 32: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende
belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 (040/372-01)

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond 

Omzendbrief

BA

2004/03

d.d.

14/07/2004

houdende

coördinatie van de onderrichtingen van de Vlaamse Minister
van

Binnenlandse

Aangelegenheden

betreffende

gemeentefiscaliteit

Verwijzings-



Wetboek van de inkomstenbelasting van 1992



financiële toestand van de gemeente



beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende

documenten

vaststellen

van

de

aanvullende

belasting

op

de

personenbelasting voor het aanslagjaar 2010

Feiten,

context 

en argumentatie

De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt
jaarlijks vastgesteld.



In het nieuw reglement werden geen wijzigingen aangebracht
t.o.v. het vorige reglement.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove,
Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en
William Hüppertz)

Besluit

Enig artikel
Er wordt voor het aanslagjaar 2011 een aanvullende belasting
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de
gemeente op 1 januari van dit aanslagjaar.
Deze belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel
466 van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende
gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is
voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar, dus in 2010.
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Punt 33: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2011 (040/371-01)

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Omzendbrief

BA

2004/03

d.d.

14/07/2004

houdende

coördinatie van de onderrichtingen van de Vlaamse Minister
van

Binnenlandse

Aangelegenheden

betreffende

gemeentefiscaliteit

Verwijzings-



Wetboek van de inkomstenbelasting van 1992



financiële toestand van de gemeente



beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende

documenten

vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
voor het aanslagjaar 2010

Feiten,

context 

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden jaarlijks
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en argumentatie

vastgesteld.


In het nieuw reglement werden geen wijzigingen aangebracht
t.o.v. het vorige reglement.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove,
Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en
William Hüppertz)

Besluit

Enig artikel
Er worden voor het aanslagjaar 2011 1.775 gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.

Punt 34: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen
van het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet vervallen
verkaveling voor de aanslagjaren 2011-2012

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond 

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,

gewijzigd

door

het

decreet

van

28/05/2010


Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het
decreet

inzake

de

vestiging,

de

invordering

en

de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen


Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening

Verwijzings-



financiële toestand van de gemeente



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/2009 houdende

documenten

opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement op
de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen
verkaveling voor de aanslagjaren 2009-2012


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/11/2010 houdende voorstel

tot aanpassing van het

belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in
een niet-vervallen verkaveling voor de aanslagjaren 20112012

Feiten,

context Voorgesteld wordt om artikel 4 van het belastingreglement op de

en argumentatie niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling
d.d. 27/04/2009 als volgt aan te passen :
De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het
aanslagjaar.
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid
van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte
tot vaststelling van de overdracht.
Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de
belasting verschuldigd door de erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker en subsidiair door de eigenaar of naakte eigenaar.
In

geval

van

mede-eigendom,
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mede-eigenaar
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belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.
De

belasting

is

voor

het

eerst

verschuldigd

door

de

belastingplichtige die minstens 12 opeenvolgende maanden, hetzij
eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte
eigenaar is.

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 1 onthouding (William Hüppertz)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 27/04/2009 op de niet-bebouwde
percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de
aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar
2011.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2011-2012 een belasting geheven
op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen
verkaveling.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Tarief
het jaar

voor bedrag

per minimale

strekkende

aanslag

per

meter van de bouwperceel
kavel

palende

aan

de

straat/of
ontworpen
straat
percelen

2011

11,75 EUR

125,00 EUR

bestemd

voor 2012

12,00 EUR

125,00 EUR

losse
bebouwing
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Tarief

voor bedrag

het jaar

per minimale

strekkende

aanslag

per

meter van de bouwperceel
kavel

palende

aan

de

straat/of
ontworpen
straat
percelen

2011

14,50 EUR

125,00 EUR

bestemd

voor 2012

15,00 EUR

125,00 EUR

rijwoning
- De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt.
Gedeelten

van

een

meter

worden

als

een

volle

meter

aangerekend wanneer zij ten minste 0,50 m bedragen; tot 0,49
m worden zij verwaarloosd.
- Voor de gronden die op twee of meer wegen uitzien, wordt die
weg in aanmerking genomen die aanleiding geeft tot het
vestigen van de hoogste belasting.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het
aanslagjaar.
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid
van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte
tot vaststelling van de overdracht.
Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de
belasting verschuldigd door de erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker en subsidiair door de eigenaar of naakte eigenaar.
In

geval

van

mede-eigendom,

is

iedere

mede-eigenaar

belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.
De

belasting

is

voor

het

eerst

verschuldigd

door

de

belastingplichtige die minstens 12 opeenvolgende maanden, hetzij
eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte
eigenaar is.
Artikel 5
De belasting is niet van toepassing voor:
1) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken
omvat, en dit gedurende het jaar volgend op het jaar waarin de
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verkavelingsvergunning werd toegekend,
2) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken
omvat, en dit gedurende het jaar volgend op het jaar waarin het
attest bedoeld in artikel 101, § 3, werd toegekend.
Voor de verkaveling in fasen zijn de bepalingen van dit artikel
"mutatis mutandis" van toepassing op de delen van elke fase.
De verkavelingsvergunning bepaalt het tijdstip waarop de vijfjarige
vervallentermijn ingaat voor elke fase buiten de eerste, zoals
bepaald bij artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999, zoals
gewijzigd bij artikel 38 van het decreet van 26 april 2000 van de
wet die de Organisatie van de Ruimtelijke Ordening en van de
Stedenbouw bevat.
Artikel 6
Worden van de belasting vrijgesteld:
1° De eigenaars van één enkel onbebouwd perceel, voor zover deze
eigenaars geen eigenaar zijn van enig ander onroerend goed.
2° De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de
erkende sociale huisvestingmaatschappijen.
3° De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd
perceel per kind ten laste.
4° De belasting wordt niet geheven op de percelen die ingevolge de
bepalingen van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing
kunnen worden bestemd.
5° Bij tijdelijk statuut van parking toegestaan door het bestuur.
De vrijstelling begrepen onder 1° en 3° van de eigenaars, zowel in
volle als in blote eigendom, geldt slechts gedurende de vijf
kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed of, indien
het goed op dat tijdstip reeds verworven is, gedurende de vijf
aanslagjaren die volgen op de eerste invoering van de belasting.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de
eigenaar een verklaring op eer afleggen waarin wordt bevestigd
dat deze in aanmerking komt voor de vrijstelling, de verklaring
wordt aangevuld met een attest afgeleverd door het kantoor van
de Registratie van zijn woongebied.
Artikel 7
Als bebouwde percelen worden beschouwd de percelen waarop,
ingevolge een stedenbouwkundige vergunning, de oprichting van
een voor woning bestemd gebouw is aangevat op 1 januari van het
aanslagjaar.
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Artikel 8
Wanneer een kavel paalt aan twee of meer straten, zal de grootste
lengte van het eigendom palend aan een van die straten als
grondslag van de belastingberekening in aanmerking komen.
Indien het een hoekperceel betreft, wordt slechts de helft van de
totale lengte van het eigendom palend aan de straten in
aanmerking genomen.
Onder „hoekperceel‟ wordt verstaan: het perceel waarvan de hoek,
gevormd door het snijpunt der rooilijnen, minder dan 135°
bedraagt.
Artikel 9
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de
toepassing van deze verordening en de belastingverordening op
de niet-bebouwde gronden die gelegen zijn in gebieden bestemd
voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust, is alleen deze
verordening van toepassing.
Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Punt 35: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen
van het belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd
voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg
die voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren 2011-2012

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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kennisgeving

Bevoegdheid



Juridische grond 

artikel 42 van het Gemeentedecreet

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,

gewijzigd

door

het

decreet

van

28/05/2010


Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het
decreet

inzake

de

vestiging,

de

invordering

en

de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen


Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening

Verwijzings-



financiële toestand van de gemeente



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/2009 houdende

documenten

opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement op
de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor
wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan
een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de
aanslagjaren 2009-2012


beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/11/2010 houdende voorstel

tot aanpassing van het

belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in
gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het
plannenregister

en

palend

aan

een

openbare

weg

die

voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren 2011-2012

Feiten,

context Voorgesteld wordt om artikel 4 van het belastingreglement op de

en argumentatie niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
en industrie volgens het plannenregister en palend aan een
openbare weg die voldoende is uitgerust d.d. 27/04/2009 als
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volgt aan te passen :
De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het
aanslagjaar.
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid
van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte
tot vaststelling van de overdracht.
Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de
belasting verschuldigd door de erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker en subsidiair door de eigenaar of naakte eigenaar.
In

geval

van

mede-eigendom,

is

iedere

mede-eigenaar

belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.
De

belasting

is

voor

het

eerst

verschuldigd

door

de

belastingplichtige die minstens 12 opeenvolgende maanden, hetzij
eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte
eigenaar is.

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 1 onthouding (William Hüppertz)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 27/04/2009 op de niet-bebouwde
gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie
volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die
voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt
opgeheven vanaf het aanslagjaar 2011.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2011-2012 een belasting geheven
op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor
wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een
openbare weg die voldoende is uitgerust.
Voor voldoende uitgeruste weg zijn de minimumvoorwaarden: een
weg voorzien van een duurzame verharding, elektriciteit en
waterbedeling.
Artikel 3
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De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Tarief

voor bedrag

het jaar

per minimale

strekkende

aanslag

per

meter van de bouwperceel
kavel

palende

aan

de

straat/of
ontworpen
straat
percelen

2011

11,75 EUR

125,00 EUR

bestemd

voor 2012

12,00 EUR

125,00 EUR

losse
bebouwing
Tarief

voor bedrag

het jaar

per minimale

strekkende

aanslag

per

meter van de bouwperceel
kavel

palende

aan

de

straat/of
ontworpen
straat
percelen

2011

14,50 EUR

125,00 EUR

bestemd

voor 2012

15,00 EUR

125,00 EUR

rijwoning
- De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt.
Gedeelten

van

een

meter

worden

als

een

volle

meter

aangerekend wanneer zij ten minste 0,50 m bedragen; tot 0,49
m worden zij verwaarloosd.
- Voor de gronden, die op twee of meer wegen uitzien, wordt de
weg in aanmerking genomen die aanleiding geeft tot het
vestigen van de hoogste belasting.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het
aanslagjaar.
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid
van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte
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tot vaststelling van de overdracht.
Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de
belasting verschuldigd door de erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker en subsidiair door de eigenaar of naakte eigenaar.
In

geval

van

mede-eigendom,

is

iedere

mede-eigenaar

belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.
De

belasting

is

voor

het

eerst

verschuldigd

door

de

belastingplichtige die minstens 12 opeenvolgende maanden, hetzij
eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte
eigenaar is.
Artikel 5
Worden van de belasting vrijgesteld:
1° De eigenaars van één enkel onbebouwde grond bij uitsluiting
van enig ander onroerend goed.
2° De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de
erkende sociale huisvestingmaatschappijen.
3° De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd
perceel per kind ten laste.
4° De belasting wordt niet geheven op de gronden waarop
krachtens een overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd,
op bedrijventerreinen die door de overheid worden ontwikkeld,
of op gronden die werkelijk voor land- en tuinbouw worden
gebruikt.
5° Bij tijdelijk statuut van parking toegestaan door het bestuur.
De vrijstelling begrepen onder 1° en 3° van de eigenaars, zowel in
volle als in blote eigendom, geldt slechts gedurende de vijf
kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed of, indien
het goed op dat tijdstip reeds verworven is, gedurende de vijf
aanslagjaren die volgen op de eerste invoering van de belasting.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de
eigenaar een verklaring op eer afleggen waarin wordt bevestigd
dat deze in aanmerking komt voor de vrijstelling, de verklaring
wordt aangevuld met een attest afgeleverd door het kantoor van
de Registratie van zijn woongebied.
Artikel 6
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Als bebouwde gronden worden beschouwd de gronden waarop,
ingevolge een stedenbouwkundige vergunning, de oprichting van
een voor woning bestemd gebouw of een gebouw voor industriële
en ambachtelijke activiteiten is aangevat op 1 januari van het
aanslagjaar.
Artikel 7
Wanneer een kavel paalt aan twee of meer straten, zal de grootste
lengte van het eigendom palend aan één van die straten als
grondslag van de belastingberekening in aanmerking komen.
Indien het een hoekperceel betreft, wordt slechts de helft van de
totale lengten van het eigendom palend aan de straten in
aanmerking genomen
Onder „hoekperceel‟ wordt verstaan: een perceel waarvan de hoek,
gevormd door het snijpunt van de rooilijnen, minder dan 135°
bedraagt.
Artikel 8
Wanneer

een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de

toepassing van deze verordening en de belastingverordening op
de niet-bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet-vervallen
verkaveling is alleen deze verordening van toepassing.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Punt 36: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 2 - investeringen
- van het OCMW Bredene over het boekjaar 2010

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Aanwezig

Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques

Deroo,

Doris
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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 en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzings-



kennisneming

documenten

door

de

gemeenteraad

in

zitting

d.d.

17/12/2009 van het budget van het OCMW over het boekjaar
2010


beslissing
houdende

van

het

managementteam

vaststelling

van

het

d.d.

09/11/2010

voorontwerp

van

budgetwijziging nr. 2 – investeringen – voor het boekjaar 2010
van het OCMW Bredene


beslissing van de OCMW-raad d.d. 25/11/2010 houdende
vaststelling van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 2 –
investeringen – voor het boekjaar 2010 van het OCMW Bredene



budgetwijziging nr. 2 – investeringen – 2010 van het OCMW
Bredene

Feiten,

context 

en argumentatie

In de budgetwijziging nr. 2 (investeringen) van het OCMW van
Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2010, dienen twee
investeringsprojecten herzien te worden (rekening houdende
met gewijzigde gegevens).
Project 2010/2: tafels en stoelen dementerenden
- Budget: 5.300 EUR - 205,32 EUR = 5094,68 EUR
- Financiering: eigen financiering
- Budget kan verlaagd worden ten voordele van project 2010/8
Project 2010/8: uitbreiding LOI-inrichting
- Budget: 10.000 EUR + 205,32 EUR = 10.205,32 EUR
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- Financiering: eigen financiering
- Budget dient bijgestuurd te worden op basis van de gekende
eindstaat voor de uitgevoerd schilderwerken


Na doorvoering van de hierna vermelde aanpassingen blijft het
totaal bedrag van de investeringsprojecten behouden op
232.500 EUR.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2 –
investeringen – van het OCMW over het boekjaar 2010. Deze
budgetwijziging maakt integraal deel uit van dit besluit.

Punt 37: secretariaat - Mondelinge vraag Lionel Clybouw

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

Aanwezig

Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

kennisgeving

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
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Feiten,

context Mondelinge vraag van raadslid Lionel Clybouw

en argumentatie
Raadslid Lionel Clybouw formuleert enerzijds een opmerking over
de

nieuwe

verkeerssituatie

op

het

kruispunt

Pr.

Elisabethlaan/Buurtspoorwegstraat en wenst anderzijds de stand
van zaken te kennen van de werken in de Staessenstraat die reeds
lang aanslepen.
Antwoord van schepen Jacques Deroo
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de problematiek van de
nieuwe

situatie

op

het

Elisabethlaan/Buurtspoorwegstraat

gekend

kruispunt
is

door

Pr.
het

gemeentebestuur en dat hierover inmiddels ook al overleg werd
gepleegd

met

het

Agentschap

Wegen

en

Verkeer,

die

opdrachtgever is van deze werken, en met het studiebureau
Grontmij.

Met betrekking tot de Staessenstraat antwoordt

schepen Jacques Deroo dat deze werken inderdaad enige tijd in
beslag nemen omdat hier werken dienen uitgevoerd door diverse
nutsmaatschappijen.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel

Willy Vanhooren

secretaris

voorzitter
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