VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/02/2011
Secretariaat - Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het
Gemeentedecreet

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw , Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 29 van het Gemeentedecreet

Feiten, context Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om,
en argumentatie ingevolge de hoogdringendheid, volgend punt toe te voegen aan de dagorde van
de zitting van de gemeenteraad van heden:
- Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) – buitenaanleg.
Vaststellen nieuwe wijze van gunnen
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enige artikel
De gemeenteraad besluit om volgend punt toe te voegen aan de dagorde van de
zitting van de gemeenteraad van heden:
Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) – buitenaanleg.
Vaststellen nieuwe wijze van gunnen

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24/01/2011

Aanwezig

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

Lionel Clybouw , Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 24/01/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
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Juridische grond

•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

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 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nukkerstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/11/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen op
en argumentatie 19/11/2010, heeft ongunstig advies uitgebracht over het voorstel van diverse
inwoners van de Nukkerstraat, tot het invoeren van zone 30 in deze straat,
maar evenwel gunstig geadviseerd de aanleg van 2 oversteekplaatsen voor
voetgangers in deze straat. Een onderzoek, ingesteld door de lokale politie,
heeft echter uitgewezen dat het niet aangewezen is twee bijkomende
oversteekplaatsen voor voetgangers in deze straat te voorzien (bestaande
zebrapaden, verkeersinfrastructuur, etc…).
Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Burgemeester Steve Vandenberghe die er de aandacht op vestigt dat de
verkeercommissie een gunstig advies heeft uitgebracht door de aanleg van
twee bijkomende oversteekplaatsen in de Nukkerstraat, meer bepaald ter
hoogte van de huisnummers 65 en 28. Er is evenwel nadien vastgesteld dat
de oversteekplaats ter hoogte van huisnummer 28 niet kan worden
gerealiseerd wegens de aanwezigheid van een strook met kleinschalige
elementen. Op basis van een voorstel van de technische dienst stelt de
burgemeester voor om alsnog een tweede oversteekplaats te creëren, dit
ten hoogte van huisnummer 21.

De gemeenteraad gaat over tot het opheffen van zijn besluit d.d. 23/03/2009
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Nukkerstraat.
Artikel 2
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In de Nukkerstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht:
- ter hoogte van de huizen nrs. 2, 32, 52, 80 en 91 (vrije basisschool);
- ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat;
- ter hoogte van huis nr. 65 (Nijverheidstraat)
- Ter hoogte van huis nr. 21
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Nukkerstraat, tussen de Zijd- en de Steenovenstraat, worden op de
gelijkgrondse bermen 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 4
In de Nukkerstraat, meer bepaald ter hoogte van de scheiding van de huizen
nrs. 109-111 (inkomdeur), wordt op de gelijkgrondse berm een verdrijvingsvlak
ingericht van 2 meter lang en 2 meter breed.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Nukkerstraat, vanaf de Prinses Elisabethlaan tot aan de Coupurestraat,
langs de zijde van de pare huisnummers, is het parkeren verboden op de rijbaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 6
In de Nukkerstraat, tussen de Coupurestraat en de Dijkweg, is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 langs de
zijde van de even huisnummers en door het verkeersbord E7 aan de zijde van
de oneven huisnummers.
Artikel 7
In de Nukkerstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 38, over een
lengte van 12 meter, worden twee parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur
voorzien (van 07.00 uur tot 19.00 uur – maximum 30 minuten), dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
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Artikel 8
In de Nukkerstraat, langs weerszijden van de straat over een lengte van 7
meter, ter hoogte van het huis nr. 8, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Artikel 9
In de Nukkerstraat, tussen Coupurestraat en Dijkweg, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Punt 3: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van ondergrondse
afvalcontainers bestemd voor de diverse strandposten (3e fase). Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
Verwijzingsdocumenten

•

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/05/2005
houdende goedkeuring van het voorstel van de firma Molok Benelux,
Europark 1003, 3530 Houthalen om tijdens een proefperiode van 4
maanden (van 01/06 t.e.m. 30/09/2005) kosteloos gebruik te maken van 2
Mini-Molok containers (1 x 200 liter en 1 x 300 liter) voor het deponeren
van restafval op het strand
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende vaststelling van
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•

•

•

•

•
Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

•

Financiële
gevolgen

de lasten en voorwaarden, kostprijsraming (12.489,62 EUR - incl. btw) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van 13 semiondergrondse afvalcontainers 300 liter bestemd voor de strandposten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 13 Mini-Molok
containers 300 liter type standaard, bestemd voor de strandposten aan
Molok West-Europe, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van
12.489,62 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/02/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming (24.150 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van 21 semi-ondergrondse
afvalcontainers bestemd voor diverse strandposten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/03/2010
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 21 Mini-Molok
containers 300 liter type standaard met houten afwerking aan Molok WestEurope, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van 21.682,35 EUR
(incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/06/2010
d.d. 28/06/2010 houdende toewijzing van de opdracht van levering van 3
Mini-Molok containers 300 liter type standaard met houten afwerking aan
Molok West-Europe, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van
3.097,48 EUR (incl. btw)
foto

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 10.000 EUR ingeschreven
voor de financiering van de opdracht van levering van strandafvalcontainers
bestemd voor de diverse strandposten (3e fase).
Ons bestuur heeft reeds mini-molokcontainers 300 liter type standaard
aangekocht bij de firma Molok West Europe bvba, Europark 1003, 3530
Houthalen.
De afvalcontainer is een semi-ondergrondse afvalcontainer. Het is een
stijlvol afgewerkte container waarvan het volume twee derden keurig en
veilig weggestopt zit onder de grond (beperkte geurhinder en plaats
besparend). Er zijn al 37 van deze afvalcontainers in gebruik op diverse
strandposten. De reinigingsdienst heeft positieve ervaringen.
De technische dienst stelt voor om met het beschikbare krediet extra semiondergrondse afvalcontainers - 300 liter (cfr. met bestaande containers) aan
te kopen
− vermoedelijke hoeveelheid: 11 stuks
− kostprijsraming: 9.825 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Strandafvalcontainers –
9.825 EUR 352/744-51/11/11
Omschrijving
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alle strandposten
fase)

Tussenkomsten

•
•

(3e

10.000 EUR

Raadslid Gilbert Vanleenhove die de bevestiging vraagt van het feit dat
inmiddels reeds 37 Molok containers werden geplaatst.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat inderdaad reeds 37 dergelijke
containers werden geplaatst op het strand, dit verspreid over 6
strandposten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de voorwaarden, kostprijsraming (9.825 EUR – incl. btw)
en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) vast van de opdracht van levering van 11
(vermoedelijke hoeveelheid) semi-ondergrondse afvalcontainers (300 liter met
houten afwerking) bestemd voor diverse strandposten.

Punt 4: technische dienst - Nutsvoorzieningen. VMW. Ontdubbeling, netaanpassing en
vernieuwen huisaansluitingen Vredestraat.
Vaststellen van de plannen, voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

•

•

•

•

•

gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de riolerings- en bestratingswerken in de Vredestraat, gedeelte tussen
Noord-Edestraat en Oudekreekweg met inbegrip van het kruispunt
Vredestraat-Noord-Edestraat,
alsook
leiding
van
de
werken,
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering en de wijze van gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/09/2009
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering betreffende de riolerings- en bestratingswerken in de
Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en Oudekreekweg met
inbegrip van het kruispunt Vredestraat – Noord-Edestraat aan Grontmij,
Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge (kostprijs circa 25.000 EUR)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/09/2010 houdende:
– vaststelling van de plannen, het bestek en de kostprijsraming
(269.741,08 EUR – incl. btw) van de riolerings- en bestratingswerken in
de Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en Oudekreekweg
met inbegrip van het kruispunt Vredestraat - Noord-Edestraat
– vaststelling van de wijze van gunnen (openbare aanbesteding)
– voorzien van een extra krediet bij buitengewone budgetwijziging 2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/12/2010
houdende
− toewijzing van de opdracht van de riolerings- en bestratingswerken
Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en Oudekreekweg met
inbegrip van het kruispunt Vredestraat – Noord-Edestraat aan De
Waele Gebroeders nv, Oostendesteenweg 199, 8480 Eernegem, voor
de prijs van 294.312,02 EUR (incl. btw)
− het niet toewijzen van volgende posten:
− het aandeel groenaanleg en onderhoud voor een bedrag van
3.481,66 EUR (incl. btw)
− de kosten voor regiewerken voor een bedrag van 5.552,34 EUR
(incl. btw)
− de posten met betrekking tot signalisatie en anti-parkeerpalen zijnde
posten 66.2, 66.3, 67.1, 69.1 en 69.2 voor een bedrag van 4.337,14
EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/02/2011
houdende:
− toewijzing van het saldo van de opdracht van de riolerings- en
bestratingswerken Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en
Oudekreekweg met inbegrip van het kruispunt Vredestraat – NoordEdestraat aan De Waele Gebroeders nv, Oostendesteenweg 199, 8480
Eernegem, voor de prijs van 13.371,14 EUR (incl. btw)
− het voorstel om voldoende kredieten in te schrijven bij buitengewone
budgetwijziging 2011
offertes van de VMW, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk voor de ontdubbeling en
netaanpassing in de Vredestraat
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Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad heeft in zitting van 20/09/2010 de plannen, het bestek, de
kostprijsraming (269.741,08 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(openbare aanbesteding) vastgesteld van de riolerings- en bestratingswerken
in de Vredestraat, gedeelte tussen Noord-Edestraat en Oudekreekweg met
inbegrip van het kruispunt Vredestraat - Noord-Edestraat
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13/12/2010
deze opdracht van werken slechts gedeeltelijk kunnen toewijzen aan De
Waele Gebroeders nv, Oostendesteenweg 199, 8480 Eernegem, meer
bepaald voor de prijs van 294.312,02 EUR - incl. btw (onvoldoende
beschikbare kredieten). Het saldo van werken (kostprijs 13.371,14 EUR incl. btw) werd aan voornoemde aannemer toegewezen in collegezitting van
07/02/2011.
Naar aanleiding van deze riolerings- en bestratingswerken ontving ons
bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk het dossier voor de ontdubbeling, netaanpassing en het
vernieuwen van huisaansluitingen in de Vredestraat.
Kostprijsraming en financieringswijze
− Netaanpassing (49.102,65 EUR)
− 11.187 EUR vernieuwen huisaansluitingen (ten laste VMW)
− 37.915,65 EUR aanpassen van de netleiding
− 75% (28.436,74 EUR) ten laste van de solidariteits AIK’s (AIK =
autonome investeringskredieten)
− 25% (9.478,91 EUR) ten laste van de gemeentelijke AIK’s
− Ontdubbeling (30.605,25 EUR)
− 2.034 EUR vernieuwen huisaansluitingen (ten laste VMW)
− 28.571,25 EUR ontdubbeling (ten laste van de gemeentelijke AIK’s).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Netaanpassing

11.187 EUR Huisaansluitingen (ten

Dienst
BD

laste VMW)
37.915,65 EUR Netaanpassing
28.436,74 EUR
(solidariteitsfonds AIK’s)
9.478,91 EUR
(gemeentelijke AIK’s –
beschikbaar 23.287,02
EUR)

Ontdubbeling
7.367,40 EUR Huisaansluitingen (ten
laste VMW)
23.237,85 EUR (gemeentelijke AIK’s –
beschikbaar 13.808,11
EUR – aangroei 2011 niet
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inbegrepen)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de plannen, de voorwaarden, kostprijsraming
(netaanpassing 49.102,65 EUR en ontdubbeling 30.605,25 EUR – gemeentelijk
aandeel 32.716,76 EUR (financiering met gemeentelijke AIK’s)) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van werken voor de ontdubbeling, netuitbreiding
en aanpassing van de huisaansluitingen in de Vredestraat door de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening
− Netaanpassing (49.102,65 EUR)
− 11.187 EUR vernieuwen huisaansluitingen (ten laste VMW)
− 37.915,65 EUR aanpassen van de netleiding
− 75% (28.436,74 EUR) ten laste van de solidariteits AIK’s
(autonome investeringskredieten)
− 25% (9.478,91 EUR) ten laste van de gemeentelijke AIK’s
(beschikbaar 23.287,02 EUR – aangroei 2011 niet inbegrepen)
− Ontdubbeling (30.605,25 EUR)
− 7.367,40 EUR vernieuwen huisaansluitingen (ten laste VMW)
− 23.237,85 EUR ontdubbeling (gemeentelijke AIK’s).

Punt 5: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel.
programma 2011

Rio Act.

Vaststellen van het

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verslag gemeenteraadszitting 21/02/2011

10

Juridische grond

•
•
•
•
•
•
•

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

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

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/10/2007 houdende vaststelling van
het ontwerp zoneringsplan voor de gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de kaderovereenkomst met de VMW inzake het
verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van de kaderovereenkomst Gemeente BredeneVMW inzake het verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud
en de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het definitief
zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende vaststelling van
het programma-takenpakket 2010 Rio Act

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

Financiële
gevolgen

* Uitwerken onderbouwde visie voor uitbouw van een rioleringsstelsel
(detecteren ecologische en hydraulische knelpunten, ontwikkelen
toekomstvisie voor verder uitbouw rioleringsstelsel, etc….)
* Jaarlijks opmaken van een rollend investerings-, onderhouds- en
renovatieprogramma en instaan voor de volledige coördinatie en realisatie
ervan
* Dagelijks beheer volledig rioleringsstelsel
* Klantencontactcentrum
* Boekhoudkundige ondersteuning.
De technische administratie stelt voor het programma-takenpakket 2011
Rio Act als volgt samen te stellen :
- Opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s)
Opmaak van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de gemeente –
regeling van de projecten met betrekking tot respectievelijk de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting, evenals de
noodzakelijke afstemming van de projecten – afbakening van de
verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van zuivering van
afvalwater – verwezenlijking doelstellingen Kaderrichtlijnwater.
De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zullen bepalen welke
rioolprojecten prioritair zijn en waar een uitzondering kan bekomen
worden op de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het is de bedoeling
van deze plannen een bindend afsprakenkader te maken.
-Aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat
De aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat
behelzen het vernieuwen van de pompinstallatie (automatisering pompen –
koppelstukken op de riolering – elektrische installatie). Voorgesteld wordt
eveneens een beveiligingsinstallatie te voorzien, zodat de pompen continu
door derden (nv Aquafin) kunnen worden gecontroleerd (onmiddellijk
oplossen van defecten).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aanpassingswerken
rioolpompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat
Gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
35.000 EUR 87710 11/11 732-51
35.000 EUR

15.000 EUR 87710 11/11 733-60
15.000 EUR

Dienst
BD

BD

De gemeenteraad stelt het programma-takenpakket 2011 Rio Act als volgt vast:
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- Opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s)
Opmaak van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de gemeente – regeling
van de projecten met betrekking tot respectievelijk de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting, evenals de noodzakelijke afstemming
van de projecten – afbakening van de verantwoordelijkheid van de gemeente op
het vlak van zuivering van afvalwater – verwezenlijking doelstellingen
Kaderrichtlijnwater.
De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zullen bepalen welke rioolprojecten
prioritair zijn en waar een uitzondering kan bekomen worden op de aanleg van
een gescheiden rioolstelsel. Het is de bedoeling van deze plannen een bindend
afsprakenkader te maken.
-Aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat
De aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat
behelzen het vernieuwen van de pompinstallatie (automatisering pompen –
koppelstukken op de riolering – elektrische installatie). Voorgesteld wordt
eveneens een beveiligingsinstallatie te voorzien, zodat de pompen continu door
derden (nv Aquafin) kunnen worden gecontroleerd (onmiddellijk oplossen van
defecten).

Punt 6: informatiedienst - Sociale zaken. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement
inzake de financiële tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer van schoolgaande
jongeren tot 18 jaar

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 7/08/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement inzake de financiële tussenkomst in
de kosten van het openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot 18
jaar
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Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

Financiële
gevolgen

Het gemeentebestuur komt sedert 1999 tussen in de financiële kosten van
het openbaar vervoer van schoolgaande inwoners van 18 jaar of jonger.
Deze maatregel werd destijds ingevoerd om het gebruik van het openbaar
vervoer van schoolgaande jongeren te stimuleren.
De gemeenteraad heeft in zitting van 7/08/2007 het maximumbedrag van
deze tussenkomst met ingang van het schooljaar 2007-2008 verhoogd van
50 naar 75 EUR.
Het stelselmatig verhogen van de gemeentelijke tussenkomst voor alle
Bredense leerplichtigen in de gemaakte kosten van het openbaar vervoer is
opgenomen als actie in de strategische nota van de meerjarenplanning
2007/2012. Het college van burgemeester en schepenen stelt de raad
bijgevolg voor om het maximumbedrag van deze tussenkomst vanaf het
schooljaar 2011-2012 te verhogen tot 100 EUR.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Verhoging tussenkomst
openbaar vervoer

Tussenkomsten

•
•

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.150 EUR 422/331-01

Dienst
GD

Raadslid William Hüppertz die wenst te vernemen hoe de verhoging van
deze financiële tussenkomst zal worden bekendgemaakt.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat dit zal gebeuren via het
gemeentelijk informatieblad en website, maar tevens door middel van een
persbericht.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 7/08/2007 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van het reglement inzake de financiële tussenkomst in de
kosten van het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement inzake de financiële tussenkomst in de
kosten van het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar
opnieuw vast . Dit reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 7: technische dienst - Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones
gedurende 2011. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 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 (artikel 17 §2 2b – herhalingsopdrachten)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/01/2009 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen (openbare
aanbesteding) van de opdracht van diensten voor het onderhoud van
openbare parken en plantsoenen op het grondgebied van de gemeente
Bredene gedurende 2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het onderhoud van
openbare parken, plantsoenen en groenzones op het grondgebied van de
gemeente Bredene gedurende 2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van diensten voor het onderhoud van
openbare parken en plantsoenen op het grondgebied van de gemeente
Bredene gedurende 2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/03/2010
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het onderhoud van
openbare parken, plantsoenen en groenzones op het grondgebied van de
gemeente Bredene gedurende 2010
ontwerpbestek opdracht van diensten “onderhoud openbare beplantingen

•

•

•

•
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en groenzones in de gemeente Bredene gedurende 2011” en desbetreffende
fiches

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•
•
•

•

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad heeft in zitting van 26/01/2009, het bestek, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) vastgesteld
van de opdracht van diensten tot onderhoud van openbare parken,
plantsoenen en groenzones op het grondgebied van de gemeente Bredene
gedurende 2009.
In het desbetreffend lastenboek werd opgenomen dat de aanbestedende
overheid, overeenkomstig artikel 17 §2 2b (herhalingsopdrachten) van
de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, het recht
heeft voor nieuwe diensten, die bestaan uit de herhaling van soortgelijke
diensten, die overeenstemmen met het oorspronkelijk basisontwerp, hier
toegewezen na een openbare aanbesteding, de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure als wijze van gunnen
te kiezen (toewijzing door het college van burgemeester en schepenen aan
de dienstenverstrekker, die de oorspronkelijke opdracht van diensten werd
toegewezen).
In 2010 heeft de gemeenteraad beslist deze opdracht van diensten toe te
wijzen na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure.
Zowel in 2009 als 2010 werd de opdracht van diensten tot het onderhoud
van openbare beplantingen en groenzones (telkens 1 jaar) toegewezen aan
LVR Groenonderneming, Donsegemstraat 4, 8700 Aarsele.
LVR Groenonderneming, Donsegemstraat 4, 8700 Aarsele, huidige
dienstenverstrekker, gaat akkoord met een eventuele toewijzing van een
soortgelijke opdracht van diensten voor een periode van 1 jaar (2011),
overeenkomstig de voorwaarden van de basisopdracht.
In het exploitatiebudget 2011 is een krediet van 150.000 EUR ingeschreven
voor het onderhoud beplantingen en groenzones door derden.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Onderhoud openbare
124.790,16 EUR 766/124-06
beplantingen
en
150.000 EUR
groenzones
door
derden
Omschrijving

Stemmen

Dienst
BD

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek en de kostprijsraming (124.790,16 EUR, btw
inclusief) vast van de opdracht van diensten voor het onderhoud van openbare
parken, plantsoenen en groenzones op het grondgebied van de gemeente
Bredene gedurende 2011. Het bestek maakt integrerend deel uit van
onderhavig besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast, meer bepaald
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure.

Punt 8: technische dienst - Markten en concessies - Voorwaarden betreffende de toekenning
van de standplaatsen tijdens de paaskermis 2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel
ontwerp van de lasten en voorwaarden voor toekenning van standplaatsen
tijdens de paaskermis 2011

•
•
•
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•

voorwaarden voor standplaatsen op de kermissen 2011 (ref. nr.
110221p01-TA)

Feiten, context
•
en argumentatie

De paaskermis kan dit jaar opnieuw georganiseerd worden op de parkings
langs de Kapelstraat rechtover het MEC Staf Versluys en dit van vrijdag 08
t.e.m. maandag 25/04/2011.
In 2008 werd het basisbedrag bepaald op 150 EUR te verhogen met 30 EUR
per meter gevellengte.
Het tarief 2011 werd vastgesteld door het tarief van 2008 te indexeren.

Verwijzingsdocumenten

•
•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de toekenning van de
standplaatsen tijdens de paaskermis 2011 vast te stellen. De voorwaarden met
referentienummer 110221p01-TA maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: technische dienst - Markten en concessies. Voorwaarden standplaatsen op het
openbaar domein seizoenexploitaties 2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Dany Hollevoet, Françoise Praet en Jon Devos,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessies
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2004 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen van

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken en tot wijziging van artikel 6 van
het Koninklijk Besluit van 14/12/1959 waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en reclame maken
Ministerieel Besluit d.d. 19/09/2005 ter bekrachtiging van het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk, goedgekeurd door de
Provincieraad West-Vlaanderen d.d. 12/05/2005
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende goedkeuring van
de voorwaarden strandconcessie 2010-2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende goedkeuring van
de voorwaarden concessie zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie jaargang 2010-2012
ontwerp van de voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein seizoenexploitaties 2011

Jaarlijks worden de voorwaarden voor de standplaatsen op het openbaar
domein opnieuw vastgesteld. Hierbij worden vooral de concessieprijzen
aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen d.d. 31/12/2010
(162,21).
Onder deze concessies vallen eveneens de particuliere strandcabines. De
kostprijs van de inname van de standplaatsen voor (particuliere)
strandcabines, niet bestemd voor verhuring en verhuring van ligstoelen,
badpakken en badgerief wordt dit jaar per standplaats van maximum 3
meter lengte vastgesteld op 145,00 EUR
Voorstel aanpassingen lastenboek 2011 :
− Voor volgende concessies (duur 1 jaar) die de voorbije jaren, wegens
gebrek aan kandidaten, niet werden toegewezen wordt voorgesteld
deze uit het lastenboek te verwijderen
− standplaatsen van strandcabines, die bestemd zijn voor verhuring en
voor verhuur van ligstoelen, badpakken en badgerief :
− westkant strandingang Astrid
− westkant strandingang Hippodroom
− standplaatsen voor verkoop van consumptie-ijs, niet-geestrijke
dranken, confiserie en zonnebrandcrème
− standplaats 4 strand Droogen Opganck
− standplaats 6 zeedijk Groenendijk
− Artikel 29 voorziet momenteel volgende tarieven voor het gebruik van
de toiletten en douches :
− lavatory’s maximum 0,30 EUR per persoon
− warme douches maximum 1 EUR
− koude douches maximum 0,50 EUR
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze maximum bedragen te
verhogen tot :
− lavatory’s maximum 0,40 / 0,50 EUR per persoon
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−
−

warme douches maximum 1,50 EUR
koude douches maximum 0,80 EUR;

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de standplaatsen op het
openbaar domein 2011 (seizoenexploitaties ) vast te stellen. De voorwaarden
met referentienummer 110221p02-TA maken integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 10: informatiedienst - Cultuur. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement
inzake betoelaging van buurt- en straatfeesten

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid en het hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluit
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/01/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid

•

Verwijzings-

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/11/2002 houdende vaststelling van
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documenten
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

Financiële
gevolgen

het cultuurbeleidsplan 2003-2007
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/04/2007
houdende de goedkeuring van het werkingsverslag cultuur 2006 en het
actieplan cultuur 2007
beslissing de gemeenteraad d.d. 22/10/2007 houdende vaststelling van het
reglement inzake de betoelaging van buurt- en straatfeesten

Het gemeentebestuur kent sedert 2008 een toelage toe van 150 EUR voor
het organiseren van buurt- en straatfeesten.
In het budget werden de nodige kredieten ingeschreven om deze
betoelaging vanaf 2011 te verhogen tot 250 EUR. Het vigerend reglement
dient opgeheven en opnieuw vastgesteld te worden waarbij de betoelaging
wordt vastgesteld op 250 EUR.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Verhoging betoelaging
buurt- en straatfeesten

Tussenkomsten

•

•

•

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
1.700 EUR 76202/331-01
4.500 EUR

Dienst
GD

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat deze subsidie positief is en in
dank wordt aanvaard door de organisatoren van dergelijke activiteiten maar
dat anderzijds moet worden vastgesteld dat deze subsidie voor een
eenmalige activiteit hoger ligt dan de toelagen die bepaalde verenigingen
ontvangen voor een volledig jaar werking. Hoe waardevol de straat- en
buurtfeesten ook zijn voor de sociale cohesie, lijkt het het raadslid onbillijk
dat één volledig jaar werking en organiseren van activiteiten financieel
minder wordt gehonoreerd dan een straatfeest.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de culturele raad dezelfde
opmerking heeft geformuleerd, maar het voorstel tot verhoging van de
toelage voor straat- en buurtfeesten toch positief heeft geadviseerd om
reden dat de culturele verenigingen gratis gebruik kunnen maken van de
gemeentelijke accommodatie, tegen voordeeltarief de zalen van het Staf
Versluyscentrum kunnen huren en omdat de verenigingen ook
cultuuractiviteiten van het Staf Versluyscentrum kunnen overnemen wat
1250 EUR opbrengsten kan genereren. Daarenboven is het college van
burgemeester en schepenen ingegaan op het voorstel van o.m. de culturele
raad om het aantal fotokopies dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan
de verenigingen te verhogen van 2000 tot 4000.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die nog opmerkt dat bepaalde verenigingen,
die geworteld zijn in een bepaalde sociale samenhang, geen gebruik maken
van de lokalen die ter beschikking worden gesteld door het
gemeentebestuur en die ook niet mogen verplicht worden dit te doen en
dat verenigingen ook niet mogen verplicht worden om activiteiten in het
Staf Versluyscentrum over te nemen om zich zo te verzekeren van een
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hogere toelage. Het raadslid meent dat het Staf Versluyscentrum er moet
zijn voor de verenigingen en niet omgekeerd.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 1/10/2007 houdende het vaststellen
van het reglement inzake de betoelaging van buurt- en straatfeesten.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement inzake de betoelaging van buurt- en
straatfeesten opnieuw vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 11: secretariaat - Sport. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement op het
plaatsen van publiciteitsborden in het gemeentelijk sportcentrum

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/1983 houdende vaststelling van
de tarieven voor publiciteit in het gemeentelijk sportcentrum
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/02/2011
betreffende voorstel tot aanpassen reglement plaatsen publiciteitsborden in
het gemeentelijk sportcentrum
reglement voor het plaatsen van publiciteitsborden in het gemeentelijk

•
•
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sportcentrum
Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

Het reglement op het plaatsen van publiciteitsborden in het gemeentelijk
sportcentrum d.d. 16/12/1983 bepaalt dat de verenigingen moeten betalen
voor het plaatsen van publiciteitsborden in het gemeentelijk sportcentrum.
Daar het de bedoeling is om de verenigingen een bijkomende bron van
inkomsten te verschaffen wordt voorgesteld om hen geen retributie meer
te laten betalen voor het plaatsen van publiciteitsborden.
In het nieuw voorgestelde reglement zijn de voorwaarden opgenomen voor
het plaatsen van publiciteitsborden in het gemeentelijk sportcentrum.

Stemmen

Algemene stemming

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/12/1983 houdende vaststelling
van de tarieven voor publiciteit in het gemeentelijk sportcentrum.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement op het plaatsen van publiciteitsborden in
het gemeentelijk sportcentrum opnieuw vast. Dit reglement maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 12: personeelsdienst - Personeel. Wijziging van de personeelsformatie

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel

75

(vaststellen
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personeelsformatie) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•
•

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

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende wijziging van de
personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
de financiële nota van het budget voor het dienstjaar 2011
bijlage 1: ontwerp organogram
overzicht (ter informatie van de raadsleden) van de contractuele
betrekkingen die op basis van artikel 103 van het Gemeentedecreet niet
langer opgenomen worden in de personeelsformatie (met vermelding
wijzigingen en volledige opsomming)
overzicht van de financiële ontwikkeling (budget 2011 tot en met prognose
2014) met een raming van de meerkosten van het huidige voorstel tot
wijziging van de personeelsformatie t.o.v. het oorspronkelijke budget
gunstig advies van het managementteam over het voorontwerp van de
personeelsformatie en het organogram d.d. 25/11/2010
protocol van akkoord d.d. 10/12/2010 van het Bijzonder
Onderhandelingscomité inzake het voorstel tot wijziging van de
personeelsformatie

Feiten, context
Procedure vaststelling formatie
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van het organogram en de
personeelsformatie (artikels 75 en 103 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt
op basis van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg
met het managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet).
De wijziging van de personeelsformatie dient voorafgaand aan de gemeenteraad
voorgelegd te worden aan de vakorganisaties.
De financiële haalbaarheid moet aangetoond worden d.m.v. de financiële nota
van het meerjarenplan. Zoniet wordt de beslissing door de provinciegouverneur
geschorst (artikel 117 van het Gemeentedecreet).
Opmerking inzake inhoud personeelsformatie (Gemeentedecreet en BVR RPR)
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De toe te passen bepalingen voor het vaststellen van de personeelsformatie zijn
artikels 103 en 104 van het Gemeentedecreet en titel II van het Besluit van de
Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel (BVR RPR).
Op basis van deze regelgeving worden de volgende betrekkingen wel
opgenomen in de personeelsformatie (de opsomming is beperkt tot de
betrekkingen die van toepassing zijn voor ons bestuur):
• de statutaire betrekkingen (met inbegrip van de decretale graden);
• de contractuele betrekkingen om te voorzien in de personeelsbehoeften
voor activiteiten die door een andere overheid gesubsidieerd worden (in
toepassing van 104 §2 4° Gemeentedecreet); het voorzien van deze
contractuele betrekkingen - in afwijking op statutaire tewerkstelling - moet
gemotiveerd worden;
• de bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp zijn
van een andere rangindeling binnen de personeelsformatie.
De volgende contractuele betrekkingen worden niet opgenomen in de formatie:
• de
contractuele
betrekkingen
voorzien
in
uitvoering
van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden;
• de personeelsleden die in contractueel verband in dienst worden genomen
om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in
de tijd beperkte acties, of voor een buitengewone toename van werk (bv.
jobstudenten);
• de personeelsleden in contractueel verband die in dienst worden genomen
om personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds
bekleden of die zolang afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is.
Wijziging personeelsformatie en organogram
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende zaken vast te stellen:
• de algemene personeelsformatie na de onderstaande wijzigingen in de
statutaire en de uitdovende statutaire formatie;
• het organogram.
Wijzigingen personeelsformatie/organogram
1. Statutaire formatie
(horizontale diensten, administratief personeel)
• dienst informatica: toevoegen van 1 voltijds equivalent (VE) deskundige
informatica (niveau B1-B3)
• interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB):
schrappen van de supervisie over de preventieadviseur door de
deskundige milieu/preventie
(verticale diensten, administratief of technisch personeel)
• sector technische dienst - administratie
• dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening: vervangen van de nietingevulde statutaire betrekking van stedenbouwkundig ambtenaar op
het niveau B4-B5 door een betrekking van stedenbouwkundig
ambtenaar op het niveau A1a-A3a
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•

dienst grondverhandelingen, concessies en milieu: vervangen van de
benaming van de functie van deskundige milieu/preventie (B1-B3) door
deskundige milieu n.a.v. het schrappen van de supervisie over de
preventieadviseur
• sector technische dienst - uitvoering
• algemeen: toevoegen van 1 VE deskundige / coördinator (B1-B3)
technische dienst - uitvoering
• containerpark: enerzijds het opnieuw invoeren van de uitdovend
geplaatste functie (1 VE) van ploegbaas (D4-D5) en anderzijds het
schrappen van de aan de uitdovende functie gekoppelde niet-ingevulde
statutaire betrekking van technisch assistent (D1-D3)

2. Uitdovende statutaire formatie
(technisch personeel)
•

containerpark: schrappen van de functie (1 VE) van ploegbaas (D4-D5)
uit de uitdovende formatie
3. Formatie van het contractueel personeel (contracten van onbepaalde duur)
(geen wijzigingen)
Financiële gevolgen
In het budget 2011 en de meerjarenplanning - zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting d.d. 16/12/2010 - werd reeds grotendeels rekening
gehouden met de concrete invulling van de gewijzigde personeelsformatie
(zowel wat de nieuw samengestelde personeelsformatie, als wat de nietopgenomen contractuele betrekkingen betreft) zoals deze voorgelegd wordt
aan de gemeenteraad in de huidige zitting.
In het betrokken budget en meerjarenplanning werd enkel de volgende
meerkost nog niet opgenomen: het verschil n.a.v. de invulling van een
betrekking van ploegbaas (D4-D5) i.p.v. een technisch assistent (D1-D3) in het
containerpark en van een deskundige / coördinator technische dienst uitvoering (B1-B3) i.p.v. een ploegbaas (D4-D5) op de technische dienst uitvoering.
In de raming is bijgevolg enkel een meeruitgave opgenomen voor de wijzigingen
die nog niet opgenomen waren in het budget en de meerjarenplanning.
Advies

•
•

Neemt kennis

Het voorontwerp van de personeelsformatie en het organogram is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 25/11/2010.
Met betrekking tot het voorontwerp van de personeelsformatie werd door
het Bijzonder Onderhandelingscomité op 10/12/2010 een protocol van
akkoord afgesloten.

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de financiële ontwikkeling
(budget 2011 tot en met prognose 2014) waarin de financiële haalbaarheid van
de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie (bijkomende wijzigingen
t.o.v. het oorspronkelijke budget 2011 en het meerjarenplan) aangetoond
wordt.
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Stemmen

Algemene stemming

Besluit

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

a) administratief personeel
aantal
1
1
5
1
1
1
10
1
1
1
41,5
1
3,5

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

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

(*) waarvan volgende tewerkstellingen voorzien zijn in het kader van de
sociale maribel:
• 0,5 voltijdse equivalent - dienst buitenschoolse kinderopvang
• 1 voltijdse equivalent - cultuurdienst
• 1 voltijdse equivalent - dienst toerisme
b) technisch personeel
aantal
functie
1
diensthoofd - technische dienst
1
stedenbouwkundig ambtenaar
1
deskundige - ruimtelijke ordening
1
deskundige / coördinator - technische
dienst uitvoering
4
ploegbaas
15
technisch assistent
3
technisch assistent/redder
6,5
technisch beambte

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

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

niveau

administratief
C4-C5
beleidsmedewerker
personeelsdienst
administratief assistent D1-D3

(geblokkeerde functie in nieuwe
formatie)
(diensthoofd - personeelsdienst,
A1a-A3a)
(administratief medewerker)

technisch personeel
aantal functie
1
1

1

niveau

diensthoofd - technische A1a-A3a
dienst
technisch medewerker - C1-C3
dienst
stedenbouw/ruimtelijke
ordening
technisch beambte - E1-E3
schoonmaak

(geblokkeerde functie in nieuwe
formatie)
/
(administratief medewerker dienst
stedenbouw/ruimtelijke
ordening, C1-C3)
(techn. beambte - techn. dienst
uitvoering, E1-E3)

Artikel 3
De formatie van het contractueel personeel (contracten van onbepaalde duur) die voorzien wordt in toepassing van artikel 104 §2 4° van het
Gemeentedecreet - blijft als volgt behouden zoals vastgesteld in artikel 3 van de
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 (met aantallen uitgedrukt in
voltijdse equivalenten, enkel technisch personeel):
technisch personeel
aantal
functie
6,53
begeleider buitenschoolse
kinderopvang

niveau
D1-D3

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

Punt 13: personeelsdienst - Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
voorstel aan de huidige zitting van de gemeenteraad tot wijziging van de
personeelsformatie
voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling opgemaakt
door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in
vergadering van 25/11/2010
overzicht met bespreking per artikel van de voorgestelde wijzigingen van de
rechtspositieregeling
protocol van akkoord d.d. 10/12/2010 van het Bijzonder
Onderhandelingscomité inzake het voorstel tot aanpassing van de
rechtspositieregeling

Feiten, context
Procedure wijziging rechtspositieregeling
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling
van het personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt op basis
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van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet). De vaststelling van
de rechtspositieregeling dient voorafgaand aan de gemeenteraad voorgelegd te
worden aan de vakorganisaties.
Wijziging rechtspositieregeling
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal bepalingen van de
rechtspositieregeling te wijzigen naar aanleiding van:
• een rechtzetting (artikel 1);
• de aanvulling van de aanwervingsvoorwaarden voor betrekkingen die
ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de
hogere overheid; op heden ontbreekt hierover elke bepaling, waardoor
het niet duidelijk is of en wanneer de kandidaten aan deze specifieke
voorwaarden moeten voldoen (artikel 6);
• de wijzigingen ingevolge de voorgestelde wijziging van de
personeelsformatie aan de gemeenteraad in huidige zitting (artikels 8, 111,
112, 124, 125, 168 en Bijlage V.): de voorgestelde wijzigingen zijn een
gevolg van het voorstel tot het voorzien van een A-niveau (i.p.v. B4-B5)
voor de betrekking van stedenbouwkundig ambtenaar, het toevoegen van
een betrekking coördinator technische dienst - uitvoering (B1-B3) en het
schrappen van de supervisie over de preventieadviseur door de
deskundige milieu/preventie;
• een wijziging van de voorwaarden voor de volgende functies:
de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van technisch assistent chauffeur en de aanwervingsvoorwaarden van technisch assistent - monitor
(artikels 8 en 127);
• een aanvulling van de verplichte mededelingen in geval van ziekte om te
vermijden dat personeelsleden, die tijdens hun afwezigheid niet op hun
domicilieadres verblijven, beschouwd zouden worden als personeelsleden
die zich weigeren aan de controle te onderwerpen of als personeelsleden
die onrechtmatig afwezig zijn op het ogenblik dat een controle wordt
uitgevoerd (artikel 256);
• een uitbreiding van de opnamemogelijkheden van de dienstvrijstelling om
plasma of bloedplaatjes te geven (artikel 329);
• een aanvulling van het selectieprogramma voor de functie van technisch
beambte (niveau E1-E3) - dat op heden uitsluitend uit een praktische proef
bestaat - met een mondeling gedeelte waarbij gepeild wordt naar de
attitude en de algemene ontwikkeling (Bijlage V. Selectieprogramma).
De voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling is voorgelegd aan de
vakorganisaties, die een protocol van akkoord afgesloten hebben.
Advies

•
•

Stemmen

Het voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 25/11/2010.
Met betrekking tot de voorstellen inzake het wijzigen van de
rechtspositieregeling werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité op
10/12/2010 een protocol van akkoord afgesloten.

Algemene stemming
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Besluit

Artikel 1
De volgende artikels van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26/07/2010, worden gewijzigd
door als volgt de doorhaalde tekst te schrappen en/of de vet- en
cursiefgedrukte tekst toe te voegen:
[Titel I. Toepassingsgebied
Toepassingsgebied]

en

algemene

bepalingen,

Afdeling

I.

Art. 1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op:
1° het personeel van de gemeente, zowel dat in statutair dienstverband als dat
in contractueel dienstverband, tenzij met gebruik van de definities in de punten
3 4° tot en met 8 9° van artikel 2 een specifieke personeelscategorie bedoeld
wordt;
2° de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente, tenzij
anders bepaald.
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk II. De aanwerving. Afdeling I. De algemene
toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden]
Art. 6. §1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de
kandidaten:
1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bepaalde
personeelsleden voor de seizoensbedieningen, waarvoor in artikel 32 een
afwijkende leeftijdsvoorwaarde gesteld wordt;
2° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het
gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966;
3° slagen voor de selectieprocedure;
4° indien het een aanwerving betreft in een betrekking die ingesteld wordt
ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid:
voldoen
aan
de
voorwaarden
die
voor
de
betrokken
werkgelegenheidsmaatregel van toepassing zijn.
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk II. De aanwerving. Afdeling II. De specifieke
aanwervingsvoorwaarden]
Art. 8. De specifieke voorwaarden per graad zijn:
• A1a-A3a:
o diensthoofd technische dienst:
(…)
o stedenbouwkundig ambtenaar:
 in het bezit zijn een diploma van een opleiding ruimtelijke
ordening, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 04/06/2009
tot bepaling van diploma’s van een opleiding ruimtelijke ordening
die voldoen om te kunnen aangesteld worden als gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar;
 het bewijs kunnen leveren van ten minste 4 jaren leidinggevende
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ervaring bij een openbaar bestuur of in de privé-sector.
• B4-B5:
o stedenbouwkundig ambtenaar:
 in het bezit zijn een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening,
zoals bepaald in het ministerieel besluit van 13/07/2000 tot bepaling van
diploma’s van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te
kunnen aangesteld worden als gemeentelijk stedenbouwkundig
ambtenaar;
 het bewijs kunnen leveren van ten minste 4 jaren leidinggevende
ervaring bij een openbaar bestuur of in de privé-sector.
o coördinator buitenschoolse opvang:
(…)
• B1-B3:
o deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening:
(…)
o deskundige milieu/preventie: minstens in het bezit zijn van:
 een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee
gelijkgesteld);
 en het bewijs leveren met vrucht een erkende cursus aanvullende
vorming van het 2de niveau te hebben beëindigd zoals voorzien in het
koninklijk besluit van 10/08/1978 (preventieadviseur niveau 2). De
kandidaten die niet in het bezit zijn van het bewijs van de hierboven
voorziene aanvullende vorming moeten het behalen binnen een termijn
van 3 jaar vanaf de datum van indiensttreding. Daartoe kan de proeftijd
van een kandidaat, tot maximaal 3 jaar verlengd worden;
o sportfunctionaris:
(…)
• D1-D3:
o technisch assistent - redder:
(…)
o technisch assistent – chauffeur (rijbewijs C): in het bezit zijn van een
rijbewijs C indien de functie het besturen van een voertuig inhoudt
waarvoor het bezit van dit rijbewijs vereist is;
(…)
o technisch assistent - monitor dienst buitenschoolse opvang
(seizoensbediening):
bij voorkeur houder zijn van:
 of van een kwalificatiebewijs voor begeleiders, zoals bepaald in
artikel 6 van het ministerieel besluit d.d. 03/03/2010 tot bepaling
van
de
kwalificatiebewijzen
voor
medewerkers
en
verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen;
 of van het attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke toegekend door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bestuur voor Sociaal
Cultureel Werk - Dienst Jeugdwerk;
 of van het attest van een kadervormingsessie van tenminste 60 uren ter
verwerving van voornoemd attest;
 of van het attest van tenminste 1 jaar nuttige ervaring in het jeugdwerk
als animator (enkel voor diegenen die 20 jaar zijn);
 of van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, voor zover dit
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diploma of getuigschrift werd uitgereikt voor studies die tenminste 60
uren pedagogische en/of psychologische vorming omvatten, evenals
student van een opleiding die tot een dergelijk diploma of getuigschrift
leidt en die tenminste 1 jaar met vrucht hebben voltooid.
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XI. De functionele loopbaan. Afdeling II. De
functionele loopbanen per niveau]
Niveau A:
Art. 111. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming
naar de volgende salarisschalen zijn voor het niveau A: voor de administratieve
graden van diensthoofd, cultuurbeleidscoördinator en communicatieambtenaar
en voor de technische graad graden van diensthoofd - technische dienst en
stedenbouwkundig ambtenaar:
A1a-A2a-A3a:
1) van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig
evaluatieresultaat;
2) van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a
en een gunstig evaluatieresultaat.
Niveau B
Art. 112. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming
naar de volgende salarisschalen zijn voor het niveau B:
1° voor de administratieve graden van deskundige, bibliothecaris en
sportfunctionaris en voor de technische graad graden van deskundige
stedenbouw/ruimtelijke ordening en deskundige coördinator technische
dienst - uitvoering:
B1-B2-B3:
a) van B1 naar B2 na 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en een gunstig
evaluatieresultaat;
b) van B2 naar B3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 en een
gunstig evaluatieresultaat;
2° voor de administratieve graad van coördinator buitenschoolse opvang [en
voor de technische graad van stedenbouwkundig ambtenaar]:
B4-B5: van B4 naar B5 na 9 jaar schaalanciënniteit in B4 en een gunstig
evaluatieresultaat.
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XII. De bevordering. Afdeling III. De
bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang]
Art. 124. Niveau A
De voorwaarden voor bevordering zijn:
(…)
voor diensthoofd - technische dienst, schalen A1a-A3a (basisgraad)
(…)
voor stedenbouwkundig ambtenaar, schalen A1a-A3a (basisgraad)
a) titularis zijn van een technische graad van niveau B of niveau C;
ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau
B of ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van
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niveau C of in beide niveaus samen;
b) of voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de
vacante
functie;
of voldoen aan de bepalingen van artikel 17 of artikel 19 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 19/05/2000 tot vaststelling van
de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als
ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2000;
c) met gunstig gevolg opleidingsmodules van ten minste 100 uren
hebben beëindigd betreffende leidinggevende vaardigheden en/of
management, dit moet ten laatste behaald worden binnen de 3 jaar
na bevordering, daartoe kan de proeftijd van een kandidaat tot
maximaal 3 jaar verlengd worden; ofwel het bewijs kunnen leveren
van ten minste 4 jaren leidinggevende ervaring bij een openbaar
bestuur of in de privé-sector; zijn vrijgesteld van dit diploma of
getuigschrift: de kandidaten die uiterlijk op 31/12/2008 het
einddiploma school voor bestuursrecht behaald hebben;
d) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste
periodieke evaluatie;
e) slagen voor de selectieprocedure.
Art. 125. Niveau B
De voorwaarden voor een bevordering zijn:
1° voor schalen B4-B5 (hogere graad, lijnfunctie):
1°.1 coördinator buitenschoolse opvang
(…)
1°.2. stedenbouwkundig ambtenaar
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een technische graad van
rang Bv, schalen B1-B3;
b) voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie;
c) met gunstig gevolg opleidingsmodules van ten minste 60 uren hebben
beëindigd betreffende leidinggevende vaardigheden en/of management, dit
moet ten laatste behaald worden binnen de 3 jaar na bevordering, daartoe
kan de proeftijd van een kandidaat tot maximaal 3 jaar verlengd worden;
ofwel het bewijs kunnen leveren van ten minste 4 jaren leidinggevende
ervaring bij een openbaar bestuur of in de privé-sector; zijn vrijgesteld van
dit diploma of getuigschrift: de kandidaten die uiterlijk op 31/12/2008 het
einddiploma school voor bestuursrecht behaald hebben;
d) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke
evaluatie;
e) slagen voor de selectieprocedure
2° voor schalen B1-B3 (basisgraad):
2°.1 deskundige, bibliothecaris, sportfunctionaris
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een administratieve graad
van rang Cv, schalen C1-C3;
b) voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie;
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke
evaluatie;
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d) slagen voor de selectieprocedure.
2°.2 deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening en deskundige coördinator
technische dienst - uitvoering
a) ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een technische graad van
rang Cv, schalen C1-C3
b) voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante
functie;
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke
evaluatie;
d) slagen voor de selectieprocedure.
[Titel VI. Het salaris. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen]
Art. 168. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele
loopbanen, vermeld in artikel 111 tot en met 115, verbonden die
overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode.
1. Administratief personeel
(…)
2. Technisch personeel
• Technisch beambte (E1-E3)
• Technisch assistent, technisch assistent - redder en begeleider - dienst
buitenschoolse opvang (D1-D3)
• Ploegbaas (D4-D5)
• Deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening en deskundige
coördinator technische dienst - uitvoering (B1-B3)
• Stedenbouwkundige ambtenaar (B4-B5) (A1a-A3a)
• Diensthoofd - technische dienst (A1a-A3a)
(…)
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XII. De bevordering. Afdeling III. De
bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang]
Art. 127. Niveau D:
1° voor ploegbaas, schalen D4-D5 (technische hogere rang):
(…)
2° voor technisch assistent, schalen D1-D3:
a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een technische graad van
rang Ev, schalen E1-E3;
b) voor de functie van technisch assistent – redder en van technisch
assistent – chauffeur (rijbewijs C): voldoen aan de diplomavereiste die
geldt bij aanwerving voor de vacante functie;
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke
evaluatie;
d) slagen voor de selectieprocedure.
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk V. Het ziekteverlof]
Art. 256. §1. Ieder personeelslid dat wegens ziekte verhinderd is om zijn dienst
op het voorgeschreven uur aan te vatten of te hernemen, moet zijn diensthoofd
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- of bij afwezigheid van het diensthoofd, de secretaris - hiervan onmiddellijk (dit
wil zeggen: maximum 1 uur na het uur waarop de dienst normaal dient
aangevangen te worden) verwittigen. Enkel overmacht - door het personeelslid
te bewijzen - kan een laattijdige bekendmaking verantwoorden. Indien de
feitelijke verblijfplaats verschilt van het domicilieadres, deelt het
personeelslid ook mee op welk adres het zich bevindt.
(…)
[Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk XIV. De dienstvrijstellingen]
Art. 329. Het personeelslid krijgt één dag dienstvrijstelling om bloed, plasma of
bloedplaatjes te geven, maximaal één dag per maand.
Deze dienstvrijstelling wordt opgenomen de eerstvolgende werkdag na de
schenking. In geval van de schenking van plasma of bloedplaatjes kan de
dienstvrijstelling ook op de dag van de schenking opgenomen worden.
Artikel 2
In de Bijlage V. Selectieprogramma’s van de rechtspositieregeling van het
personeel, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26/07/2010,
wordt de volgende doorhaalde tekst geschrapt en/of de volgende vet- en
cursiefgedrukte tekst toegevoegd:
(…)
Cultuurbeleidscoördinator (niveau A1a-A3a)
(…)
Stedenbouwkundig ambtenaar (niveau A1a-A3a)
A. Schriftelijk gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 20 punten Grondige kennis van wetgeving en
reglementering inzake ruimtelijke ordening
en stedenbouw
Proef 2 op 10 punten Basiskennis van Gemeentedecreet en
administratief recht
Proef 3 op 20 punten Case : beleidsnota i.v.m. organisatie,
administratieve technieken, praktijk van
wetgeving en visie op ruimtelijk beleid
B. Mondeling gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 20 punten Tests (rollenspel, actieoefening,…) in
verband
met
de
contacten
communicatievaardigheden,
het
leidinggeven en de managementaanpak
Proef 2 op 20 punten Interview over de attitude en de algemene
ontwikkeling
Proef 3 op 10 punten Presentatie en bespreking van de case
Coördinator buitenschoolse opvang (niveau B4 – B5)
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(…)
Stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B4 - B5)
A. Schriftelijk gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 20 punten
Grondige
kennis
van
wetgeving
en
reglementering inzake ruimtelijke ordening en
stedenbouw.
Proef 2 op 10 punten
Basiskennis
van
Gemeentedecreet
en
administratief recht.
Proef 3 op 20 punten
Case
:
beleidsnota
i.v.m.
organisatie,
administratieve technieken, praktijk van
wetgeving en visie op ruimtelijk beleid.
B. Mondeling gedeelte : op 50 punten
Proef 1 op 20 punten
Tests (rollenspel, actieoefening,…) in verband
met de contact- en communicatievaardigheden,
het leidinggeven en de managementaanpak
Proef 2 op 20 punten
Interview over de attitude en de algemene
ontwikkeling
Proef 3 op 10 punten
Presentatie en bespreking van de case
(…)
Technisch assistent - redder (niveau D1 - D3)
(…)
Technisch beambte (niveau E1 - E3)
Praktische proef naar de aard van het werk waarvoor gepostuleerd wordt
op 100 punten
A. Praktisch gedeelte : op 50 punten
Praktische proef naar de aard van het werk waarvoor gepostuleerd
wordt.
B. Mondeling gedeelte : op 50 punten
Interview over de attitude en de algemene ontwikkeling.
Artikel 3
De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld in het document in bijlage, bestaande uit 341 artikels en 5 bijlagen
(totaal van 116 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld.
Dit document maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.
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Punt 14: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van de actualisatie van het meerjarenplan
2010-2013 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 228 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 03/12/2010 betreffende de actualisatie en
goedkeuring meerjarenplan 2010-2013 en budget 2011
meerjarenplan 2010-2013-budget 2011
actualisatie van het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende

•

Feiten, context
• Deel 1 Beleidsplan
en argumentatie - Missie
De vereniging heeft tot doel het aanbod van betaalbare/kwalitatieve woningen
te verruimen om op die manier bij te dragen tot een menswaardig leven van
jongeren en volwassenen die door hun maatschappelijke situatie minder kansen
hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen.
- Visie
Er worden ten voordele van genoemde doelgroep een aantal woningen
beheerd. De vereniging baseert zich bij toewijzingen van woningen op het
sociale huurstelsel en voert de taken uit die via erkennings- en subsidiebesluiten
door de Vlaamse overheid opgedragen zijn.
Iedereen, ongeacht de nationaliteit, ideologische, filosofische of godsdienstige
overtuiging, die voldoet aan de in het sociaal huurbesluit gestelde voorwaarden,
kan zich als kandidaat huurder inschrijven.
De vereniging vervult haar opdrachten vanuit een geest van samenwerking en
zin voor netwerking.
De vereniging kan sensibiliseringsacties rond huisvestingsproblematiek
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ondernemen of steunen en heeft een signaalfunctie.
- Strategische doelstelling
Het Sociaal Verhuurkantoor biedt de inwoners van het werkingsgebied
Bredene-Oostende kwaliteitsvolle woningen tegen een betaalbare huurprijs.
- Operationele doelstelling 1
Het SVK voorziet een groei van het totale aantal verhuurde woningen op 31
december van ieder werkjaar.
- Operationele doelstelling 2
Er worden bijzondere inspanningen gedaan om woningen einde contract waar
de kwaliteit onvoldoende geworden is te vervangen door nieuwe woningen.
- Operationele doelstelling 3
De vereniging voert een gezond financieel beheer.
- Operationele doelstelling 4
Het SVK bouwt in de context van het Sociaal Huis haar samenwerking met de
diverse welzijnsdiensten, de lokale huisvestingsmaatschappijen en de
gemeentelijke huisvestingsdiensten verder uit.
- Operationele doelstelling 5
Het SVK werkt samen met andere sociale verhuurkantoren.
• Deel 2 Financieel plan
- consolidatie koepel Bredene-Oostende
Op geconsolideerd niveau raamt de koepel volgende gelijke opbrengsten (met
inbegrip van de subsidiering en betoelaging van OCMW Bredene en Oostende)
en gelijke kosten te realiseren. Daardoor is er geen stadstoelage aan de
vereniging.

Opbrengsten
Kosten
Stadstoelage

2010
987.858
987.858
0

2011
981.619
981.619
0

2012
983.531
983.531
0

2013
986.427
986.427
0

- subsidiëring 2011
De verdeling van de subsidie van de Vlaamse Overheid tussen de twee leden
gebeurt op basis van het aantal woningen dat elkeen heeft ingebracht.
Subsidie – aandeel Bredene
Subsidie – aandeel Oostende
TOTALE SUBSIDIE 2011

94.145,09 EUR
110.435,17 EUR
204.580,26 EUR

Er wordt voorzien dat het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende zijn
woningbestand uitbreidt met telkens 5 wooneenheden, en daarvoor dan ook
een grotere subsidiëring ontvangen.
- Sociaal Verhuurkantoor Bredene
Door de stijging van het aantal woningen met 5 eenheden per jaar nemen zowel
de huurinkomsten en het aandeel in de subsidie toe. De kosten voor
inhuurneming nemen toe. De aanverwante werkingskosten worden beperkt.
Aansluitend werd in het meerjarenplan een indexering van de werkingskosten
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voorzien.
De personeelskosten werden berekend op basis van de fulltime tewerkstelling
van de maatschappelijk werkers.
De personeelskosten werden in het
meerjarenplan voorzien van een indexering en inclusief anciënniteitstoeslag.
De toelage van het OCMW Bredene aan de Koepel, afdeling Bredene, om het
evenwicht te bekomen tussen de verhuuropbrengsten en de kosten bedraagt
20 000 EUR. De toelage blijft in het meerjarenplan constant.
- Sociaal Verhuurkantoor Oostende
Na een periode van consolidatie van het woningbestand wordt vanaf 2010 het
woningbestand eveneens telkens uitgebreid met 5 eenheden. De kosten voor
karweien en herstellingen aan de woningen worden voorzien op een bedrag dat
streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Rekening houdend met het
doelpubliek van de afdeling Oostende en de betalingsproblematiek wordt zowel
een bedrag voorzien om oninbare bedragen af te boeken (een bedrag van
20.000 EUR) alsook om waardeverminderingen toe te passen om de in te
vorderen bedragen naar realisatiegraad te waarderen (een bedrag van 5.000
EUR).
De personeelskosten werden berekend op basis van de fulltime tewerkstelling
van de maatschappelijk werkers en de administratieve kracht.
De
personeelskosten werden in het meerjarenplan voorzien van een indexering en
inclusief anciënniteitstoeslag.
De toelage van het OCMW Oostende aan de Koepel, afdeling Oostende, om
het evenwicht te bekomen tussen de opbrengsten en de kosten bedraagt
65 389 EUR. De toelage blijft in het meerjarenplan constant.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
Bijdrage
in
de
20 000 EUR 831/435-01
(bedrag toelage 2.381.412 EUR
werkingskosten
SVK reeds
gedragen door andere
opgenomen in de
overheidsinstellingen
totale bijdrage
aan het OCMW)
Omschrijving

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
GD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de actualisatie van het
meerjarenplan 2010-2013 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene Oostende.
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Punt 15: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget 2011
van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 228 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 03/12/2010 betreffende de actualisatie en
goedkeuring meerjarenplan 2010-2013 en budget 2011
meerjarenplan 2010-2013 – budget 2011
actualisatie van het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende

•

Feiten, context
•
en argumentatie

Het budget 2011 werd opgenomen in het financieel plan van het
meerjarenplan 2010-2013.

- Consolidatie koepel Bredene-Oostende
Op geconsolideerd niveau raamt de koepel volgende gelijke opbrengsten (met
inbegrip van de subsidiëring en betoelaging van OCMW Bredene en Oostende)
en gelijke kosten te realiseren. Daardoor is er geen stadstoelage aan de
vereniging.

Opbrengsten
Kosten

2010
987.858
987.858

2011
981.619
981.619

2012
983.531
983.531

2013
986.427
986.427

- subsidiëring 2011
De verdeling van de subsidie van de Vlaamse Overheid tussen de twee leden
gebeurt op basis van het aantal woningen dat elkeen heeft ingebracht.
Subsidie – aandeel Bredene
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Subsidie – aandeel Oostende
TOTALE SUBSIDIE

110.435,17 EUR
204.580,26 EUR

Er wordt voorzien dat het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende zijn
woningbestand uitbreidt met telkens 5 wooneenheden, en daarvoor dan ook
een grotere subsidiëring ontvangen.
- Sociaal Verhuurkantoor Bredene
Door de stijging van het aantal woningen met 5 eenheden per jaar nemen zowel
de huurinkomsten en het aandeel in de subsidie toe. De kosten voor
inhuurneming nemen toe. De aanverwante werkingskosten worden beperkt.
Aansluitend werd in het meerjarenplan een indexering van de werkingskosten
voorzien.
De personeelskosten werden berekend op basis van de fulltime tewerkstelling
van de maatschappelijk werkers.
De personeelskosten werden in het
meerjarenplan voorzien van een indexering en inclusief anciënniteitstoeslag.
De toelage van het OCMW Bredene aan de koepel, afdeling Bredene, om het
evenwicht te bekomen tussen de verhuuropbrengsten en de kosten bedraagt
20 000 EUR. De toelage blijft in het meerjarenplan constant.
- Sociaal Verhuurkantoor Oostende
Na een periode van consolidatie van het woningbestand wordt vanaf 2010 het
woningbestand eveneens telkens uitgebreid met 5 eenheden. De kosten voor
karweien en herstellingen aan de woningen worden voorzien op een bedrag dat
streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Rekening houdend met het
doelpubliek van de afdeling Oostende en de betalingsproblematiek wordt zowel
een bedrag voorzien om oninbare bedragen af te boeken (een bedrag van
20.000 EUR) alsook om waardeverminderingen toe te passen om de in te
vorderen bedragen naar realisatiegraad te waarderen (een bedrag van 5.000
EUR).
De personeelskosten werden berekend op basis van de fulltime tewerkstelling
van de maatschappelijk werkers en de administratieve kracht.
De
personeelskosten werden in het meerjarenplan voorzien van een indexering en
inclusief anciënniteitstoeslag.
De toelage van het OCMW Oostende aan de koepel, afdeling Oostende, om
het evenwicht te bekomen tussen de opbrengsten en de kosten bedraagt 65
389 EUR. De toelage blijft in het meerjarenplan constant.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
Bijdrage
in
de
20 000 EUR 831/435-01
(bedrag toelage 2.381.412 EUR
werkingskosten
SVK reeds
gedragen door andere
opgenomen in de
overheidsinstellingen
totale bijdrage
aan het OCMW)
Omschrijving
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de actualisatie van het budget 2011 van het
sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.

Punt 16: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2010

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 94-1° en 160 §2 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

rapport van de financieel beheerder aan de gemeenteraad betreffende de
wettelijkheidcontrole die voorafgaat aan de verbintenis

Feiten, context
•
en argumentatie

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens éénmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
het tweede halfjaar 2010 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder (>5.500 EUR excl. btw).

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2010.
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Toegevoegd punt

Punt 17: technische dienst - Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) buitenaanleg. Vaststelling nieuwe wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikels 29 en 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden van een opdracht van diensten tot opmaak van een studie
betreffende de toestand van de sportinfrastructuur, gelegen Spuikomlaan
21, alsook de wijze van gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2008
houdende toewijzing aan nv Grontmij van een opdracht van diensten tot
opmaak van een studie betreffende de toestand van de sportinfrastructuur,
gelegen Spuikomlaan 21
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 21/09/2009 van de finale versie van de studie betreffende de bestaande
toestand van de sportinfrastructuur, gelegen Spuikomlaan 21, opgemaakt
door nv Grontmij
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2009 van het
meerjarig financieel beleidsplan voor de dienstjaren 2010-2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/01/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en

•

•

•
•
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•

•

•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en wijze van gunnen
(algemene offerteaanvraag) betreffende de renovatie van het gemeentelijk
zwembad
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/02/2010
houdende toewijzing aan bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte
Torhoutstraat 37, 8900 Ieper van de opdracht van diensten tot opmaak van
een ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) voor de renovatie
van het gemeentelijk zwembad (geraamde som van 100.000 EUR – incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/09/2010 houdende:
– vaststelling van het bestek, kostprijsraming (606.525,82 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de diverse
opdrachten van werken (voorbereidende werken – werfinrichting,
ruwbouwwerken,
timmerwerken,
dakwerken,
schrijnwerk,
voltooiingswerken en elektriciteitswerken) in het kader van de
renovatiewerken
– vaststelling van het programma van werken uit te voeren in eigen regie,
kostprijsraming (125.000 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure) meer bepaald volgende percelen in het kader van de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad
– perceel 1: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 4
startblokken, 1 springplank en 1 reddersstoel-ladder in inox
– perceel 2: opdrachten van levering van het nodige materiaal met
het oog op de uitvoering van werken in eigen regie (verf, wit
plexiglas, voegsel, bevloering, e.a.)
– perceel 3: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 2
speelelementen (klein zwembad)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/10/2010
houdende toewijzing van de opdracht van renovatiewerken aan het
gemeentelijk zwembad (voorbereidende werken – werfinrichting,
ruwbouwwerken,
timmerwerken,
dakwerken,
schrijnwerk,
voltooiingswerken en elektriciteitswerken) aan Vandenbussche nv,
Groendreef 21 te 9880 Aalter (kostprijs 531.005,58 EUR - incl. btw)
stedenbouwkundige vergunning d.d. 07/01/2011 betreffende het uitvoeren
van noodzakelijke onderhoudswerken aan het gemeentelijk zwembad “Ter
Polder”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/01/2011 houdende vaststelling van
het plan, bestek, kostprijsraming (105.719,02 EUR – incl. btw) en de wijze
van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van werken voor de
buitenaanleg bij de renovatie van het gemeentelijk zwembad (2e fase).

De gemeenteraad heeft in zitting van 24/01/2011 het plan, het bestek, de
kostprijsraming (105.719,02 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(openbare aanbesteding) vastgesteld van de opdracht van werken voor de
buitenaanleg bij de renovatie van het gemeentelijk zwembad (2e fase).
Op het tijdstip van de opening der inschrijvingen (openbare aanbesteding)
op 15/02/2011 om 11 uur was geen enkele offerte binnen.
Artikel 17 § 2 1° e) van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 24/12/1993
stipuleert dat, als er geen offertes worden ingediend bij een aanbesteding of
offerteaanvraag, een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
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•

Financiële
gevolgen

aanvang van de procedure kan worden gevoerd, op voorwaarde dat de
oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden
gewijzigd.
Om de timing van de opening van het zwembad, meer bepaald 01/07/2011
te respecteren wordt de gemeenteraad voorgesteld om bij
hoogdringendheid deze opdracht van werken toe te wijzen na een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
105.719,02 EUR 764/724-60/11/11
2e
fase
renovatiewerken
308.375 EUR
gemeentelijk zwembad
buitenaanleg
Omschrijving

Tussenkomsten

•

•

Dienst
BD

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen of deze nieuwe
procedure invloed zal hebben op de timing van de werken. Raadslid Gilbert
Vanleenhove die wenst te weten waar de aanbesteding van deze opdracht
werd gepubliceerd.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze nieuwe wijze van toewijzing
van deze opdracht geen enkele invloed zal hebben op de einddatum van de
werken en dat de aanbesteding van deze opdracht werd bekendgemaakt via
alle wettelijk voorgeschreven kanalen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van de opdracht van werken voor
de buitenaanleg bij de renovatie van het gemeentelijk zwembad (2e fase)
opnieuw vast, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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