VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/04/2011
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/03/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 21/03/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO op maandag 27/06/2011.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers en goedkeuring statutenwijziging

Aanwezig

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

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende mandaten binnen
IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 07/03/2011 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 27/06/2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/03/2011
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op 27/06/2011

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Met haar schrijven d.d. 07/03/2011 nodigt IMEWO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering der aandeelhouders van deze intercommunale op
27/06/2011.
Agenda:
- Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlage
- verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2010
- goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2010 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
- kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris
met betrekking tot het boekjaar 2010
- statutaire benoemingen
- statutaire mededelingen.
• Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Françoise Praet
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
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effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding
Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (William Hüppertz) wat betreft de
goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/0003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
IMEWO op 27/06/2011.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IMEWO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO van 27/06/2011.

Algemene vergadering der
Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
aandeelhouders van WVI op 20/05/2011. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven WVI d.d. 18/03/2011 betreffende de algemene
vergadering op 20/05/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/03/2011
betreffende de voordracht van Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op 20/05/2011

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Met haar schrijven d.d. 18/03/2011 nodigt de WVI ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op vrijdag 20/05/2011.
Agenda
- goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d.
08/12/2010
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de commissaris-revisor
- jaarrekeningen 2010
- kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
- benoeming van de heer Didier Vandeputte in het regionaal comité
Roeselare-Tielt
- mededelingen
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Sandy Dobbelaere
Etienne Vercarre

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
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•

Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
is 1 onthouding
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 en Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 20/05/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van WVI.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO op maandag 27/06/2011.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers en goedkeuring statutenwijziging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verslag gemeenteraadszitting 26/04/2011

5

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO
schrijven van FINIWO d.d. 29/03/2011 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 27/06/2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/04/2011
betreffende de voordracht van Etienne Vercarre en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 27/06/2011

Met haar schrijven d.d. 29/03/2011 nodigt FINIWO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering der aandeelhouders van deze intercommunale op
27/06/2011.
Agenda:
- verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
- jaarrekening 2010
- verslag van de commissaris
- kwijting van bestuurders en commissaris
- investeringsbeleid in hernieuwbare energie
- statutenwijziging
- statutaire benoemingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Etienne Vercarre
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/0003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
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FINIWO op 27/06/2011.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van FINIWO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO van 27/06/2011.

Instap in de operationele prezone
Punt 5: secretariaat - Brandweerhervorming.
(hulpverleningszone I West-Vlaanderen). Verlenging overeenkomst voor de periode
01/01/2011 - 31/12/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel
68, §3
Koninklijk Besluit d.d. 02/02/2009 houdende de vaststelling van de
territoriale afbakening van de hulpverleningszones
Koninklijk Besluit d.d. 16/01/2011 houdende toekenning van subsidies voor
personeelskosten, infrastructuur, materiaal en uitrusting en coördinatie van
de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone afsluiten met de
staat

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 26/04/2010 van de nota inzake de brandweerhervorming, de financiële
weerslag van deze hervorming en standpuntinname
verslag van de vergadering van de prezoneraad Brugge-Oostende d.d.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

27/04/2010
nota inzake de brandweerhervorming en de financiële weerslag hiervan
verslag van de vergadering van de prezoneraad d.d. 10/09/2010
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/06/2010 houdende goedkeuring van
de instap in de operationele prezone (hulpverleningszone 1 West –
Vlaanderen) en van de financiële verdeelsleutel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/10/2010
houdende principieel akkoord met de instap in de operationele prezone van
de hulpverleningszone I West-Vlaanderen, akkoordverklaring om hiertoe
een kandidaatdossier in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en
het principieel akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met FOD
Binnenlandse Zaken over de operationele prezone hulpverleningszone I
West-Vlaanderen door de stad Brugge
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende bekrachtiging van
de instap in de operationele prezone (hulpverlening zone 1 WestVlaanderen) en van de voorwaarden van de overeenkomst die hiertoe dient
afgesloten met de Staat
brief d.d. 16/02/2011 van de Federale Overheid dienst Binnenlandse Zaken,
Algemene Directie Centrale Veiligheid met betrekking tot de verlenging van
de operationele prezones 2011
verslag van de vergadering van de prezoneraad d.d. 28/02/2011
ontwerp van aangepaste overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
operationele prezone (hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen)
intentieverklaring met betrekking tot de operationele prezone d.d.
14/03/2011 – onderliggende overeenkomst operationele prezone
(hulpverleningszone 1)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/03/2011
houdende instap in de operationele prezone (hulpverleningszone 1 West
Vlaanderen) – verlenging overeenkomst voor de periode 01/01/2011 –
31/12/2011

De gemeenteraad heeft in zitting van 21/06/2010 zijn goedkeuring gehecht,
in het kader van de brandweerhervorming, aan de instap in de operationele
prezone (hulpverleningszone I West-Vlaanderen) en aan de financiële
verdeelsleutel hiervan.
De gemeenteraad heeft tevens in zitting van 22/11/2010 de voorwaarden
bekrachtigd van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
operationele prezone. Hierbij werd het stadsbestuur van Brugge principieel
gemachtigd om namens de participerende gemeente- en stadsbesturen een
overeenkomst af te sluiten met de Belgische Staat, vertegenwoordigd door
de Minister van Binnenlandse Zaken. Op 20/01/2011 werd het Koninklijk
Besluit van 16/01/2011 gepubliceerd houdende toekenning van subsidie
voor personeelskosten, infrastructuur, materiaal en uitrusting en
coördinatie van de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone
sluiten met de Staat. Tengevolge hiervan dient de overeenkomst tussen de
operationele prezone en de staat aangevuld en aangepast. Door de strakke
timing opgelegd door de FOD Binnenlandse Zaken werd hiertoe reeds een
intentieverklaring aangegaan, dit onder voorbehoud van de bekrachtiging
door de gemeenteraad van de voorwaarden van de aangepaste
overeenkomst. Ook hier werd weer de stad Brugge gemachtigd om namens
de participerende gemeente de overeenkomst af te sluiten.
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdragen
werkingskosten
brandweer 2011

in

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
435.250 EUR 351/435-01
(+160.250 EUR in 435.250 EUR
vergelijking met
2010)

Dienst
GD

De gemeenteraad bekrachtigt de onderliggende overeenkomst met betrekking
tot de operationele prezone 2011 (hulpverleningszone 1) en de voorwaarden
van de aangepaste en aangevulde overeenkomst tussen de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken
en de
operationele
prezone
(hulpverleningszone
1
West-Vlaanderen),
vertegenwoordigd door de stad Brugge. Het stadsbestuur van Brugge wordt
gemachtigd om deze overeenkomst namens het gemeentebestuur van Bredene
af te sluiten. De overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Mobiliteitsconvenant. Verbreden en verdiepen
gemeentelijk mobiliteitsplan. Overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse VervoermaatschappijGemeente Bredene (koepelmodule 35002/1/A met module 1).
Goedkeuring van de
voorwaarden

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/09/1996 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant Vlaams Gewest – Vlaamse
Vervoersmaatschappij – Gemeente Bredene (moederconvenant en een
eerste bij-akte, handelend over de ondersteuning van de strategische
planningsactiviteiten)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999 betreffende de oprichting
van de gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant
en de samenstelling ervan
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2008 houdende vaststelling van
de lasten en voorwaarden + kostprijsraming (10.000 EUR, btw inclusief) van
een opdracht van diensten met als voorwerp het evalueren van het huidig
gemeentelijk mobiliteitsplan door toepassing van de sneltoets
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/10/2008
houdende toewijzing aan Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge,
van de opdracht van diensten met als voorwerp het evalueren van het
huidig gemeentelijk mobiliteitsplan door toepassing van de sneltoets, voor
de som van 10.000 EUR, btw inclusief
verslag van de vergadering van de gemeentelijke begeleidingscommissie d.d.
21/10/2010
sneltoets, ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/11/2010
houdende:
- akkoord met het voorstel van de gemeentelijke begeleidingscommissie
over te gaan tot het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk
mobiliteitsplan (spoor 2)
- voorstel aan de gemeenteraad tot wijziging van de samenstelling van de
gemeentelijke begeleidingscommissie, meer bepaald door uitbreiding van
dit overlegorgaan met de gemeentelijke ruimtelijke planner en de
milieuambtenaar
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
de lasten en voorwaarden, de kostprijsraming (35.000 EUR, btw inclusief)
en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van diensten tot
verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/12/2010
houdende toewijzing aan cvba Vectris van de opdracht van diensten tot
verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan
brief d.d. 26/01/2011 van het Agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen betreffende het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk
mobiliteitsplan (koepelmodule 35002/1/A met module 1-opmaak of
bijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan)

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
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Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

Financiële
gevolgen

Het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd door
het college van burgemeester en schepenen, in zitting bijeen op 27/12/2010,
toegewezen aan cvba Vectris, Vital Decosterstraat 67A/0201, 3000 Leuven,
voor de som van 30.734 EUR, btw inclusief.
Door het afsluiten van een overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse
Vervoersmaatschappij-Gemeente Bredene (koepelmodule 35002/1/A met
module 1-opmaak of bijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan) kan van
het Vlaams Gewest een subsidie worden bekomen, meer bepaald 2/3 van de
kostprijs (maximum 75.000 EUR). Deze toelage wordt toegekend zodra de
provinciale auditcommissie het aangepast gemeentelijk mobiliteitsplan
conform heeft verklaard (ten vroegste eind 2011 – begin 2012) en na
ontvangst van de betalingsaanvraag.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad zijn goedkeuring te
hechten aan de voorwaarden van het desbetreffend contract.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN (eind 2011 of begin 2012)
Omschrijving
Subsidie
Vlaams
Gewest
voor
het
verbreden
en
verdiepen van het
gemeentelijk
mobiliteitsplan

Tussenkomsten

•
•

Raming Budgetcode
20.489,34 EUR 423 665-52 11/11

Dienst
GD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die van het college van burgemeester en
schepenen wenst te vernemen in welke mate dit convenant zal interfereren
met de masterplannen die zullen worden opgemaakt.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de masterplannen
vooral gericht zijn op de inrichting en herinrichting van het openbaar
domein en in die zin vooral een werkinstrument moeten worden voor de
schepen van openbare werken. Er is uiteraard een verband met het
mobiliteitsplan. De masterplannen dienen dan ook gekoppeld en afgetoetst
aan dit mobiliteitsplan. Deze dossiers zullen dan ook van zeer nabij worden
opgevolgd door én de burgemeester én de schepen van openbare werken.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoersmaatschappij-Gemeente
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Bredene (koepelmodule 35002/1/A met module 1-opmaak of bijsturing van een
gemeentelijk mobiliteitsplan).
Dit contract maakt integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 7: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen wijziging
afdeling 6.1 algemene politieverordening: integratie uniform kustreglement op het
plankzeilen of kitesurfen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/03/2011
houdende vaststellen ontwerp van wijziging afdeling 6.1 algemene
politieverordening: integratie uniform kustreglement op het plankzeilen of
kitesurfen
ontwerp uniforme verordening plankzeilen voor de hele Vlaamse kust –
versie 11

•

•

Voorgeschiedenis

Fase
gemeenteraad
gemeenteraad

Feiten, context
•
en argumentatie

Actie
Datum
Wijzigen afdelingen 1.1 en 17/12/2009
4.2
Toevoegen afdeling 4.7
22/11/2010

Het kustburgemeestersoverleg, hierin ondersteund door de administratieve
diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen, stelde in de loop van
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•

•

Tussenkomsten

•

•

•
•

2010 een ontwerp van politieverordening op die het plankzeilen of
kitesurfen regelt. Deze verordening werd opgevat als een aanpassing van
een eerder vastgesteld gelijkaardig ontwerp van politieverordening met
betrekking tot het gebruik van strand, zee en duinen. Bredene heeft van dit
ontwerp van politieverordening met betrekking tot het gebruik van strand,
zee en duinen gebruik gemaakt bij het opstellen van de afdeling 6.1 “Strand
en duinen” van de algemene politieverordening van Bredene.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 21/03/2011
een ontwerp vast van een gewijzigde afdeling 6.1 “Strand en duinen” van de
algemene politieverordening. In dit ontwerp van wijziging werd het
provinciaal ontwerpreglement geïntegreerd in de bestaande algemene
politieverordening van Bredene. De oorspronkelijke tekst van het
provinciaal ontwerp werd hierbij zoveel mogelijk integraal overgenomen.
Aan het nieuw reglement zitten vergaande praktische gevolgen vast voor
alle betrokken actoren (reddingsdiensten, watersportclubs en
watersporters). De praktische introductie van dit reglement wordt echter
gecoördineerd door het IKWV, dat reeds de nodige contacten legde met
de clubs en reddingsdiensten. Het gemeentebestuur dient zelf geen extra
inspanningen meer te doen om dit reglement kenbaar te maken in de
sector. Ook vanuit het provinciebestuur werden reeds communicatieacties
opgezet naar de betrokkenen.

Raadslid Dany Hollevoet die betreurt dat een aantal begrippen uit het
reglement niet worden verklaard of verduidelijkt, waardoor dit reglement
niet voor iedereen leesbaar is. Tevens wijst het raadslid op een anomalie in
artikel 6.1.14§1 dat het strandvissen enkel verbiedt in de insteekzone
bestemd voor plankzeilen terwijl hier ook alle andere vormen van surfen
zouden moeten worden omschreven.
Schepen Jacques Deroo antwoordt dat het hier een algemeen reglement
betreft bestemd voor de volledige kust en dat deze bepaling bijgevolg
toepasselijk is daar waar er in badzones een speciale insteekzone is voor
plankzeilen. Dit is evenwel niet het geval in Bredene.
Raadslid Dany Hollevoet wijst er tevens op dat in artikel 6.1.13§3 het begrip
“bevoegde personen” beter dient omschreven.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het hier alle personen betreft die
vanuit hun ervaring en expertise instructies kunnen geven.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt een gewijzigde afdeling 6.1 “Strand en duinen” vast van
de algemene politieverordening. De gewijzigde afdeling 6.1 van de algemene
politieverordening maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
De gewijzigde afdeling 6.1 van de algemene politieverordening wordt met
onmiddellijke ingang van kracht.
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Punt 8: beleidsondersteuning - Straatnamen. Voorlopig vaststellen van straatnamen voor
enkele nieuwe straten in een verkaveling ter hoogte van de Ploegstraat

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 1 van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/04/2011
houdende formuleren voorstel straatnamen voor enkele nieuwe straten in
de nabijheid van de Ploegstraat

Feiten, context
•
en argumentatie
•

Binnenkort worden enkele nieuwe straten aangelegd ter hoogte van de
Ploegstraat.
De procedure voor de straatnaamgeving wordt geregeld in het decreet d.d.
28/01/2007 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.
De procedure bestaat uit een aantal stappen:
− De gemeenteraad stelt de naam voorlopig vast.
− Het advies van de cultuurraad wordt ingewonnen omtrent de voorlopig
vastgestelde naam. De cultuurraad beschikt hiervoor over 30 dagen.
− Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren over de voorlopig
vastgestelde naam, dat minstens 30 dagen loopt.
− Als er sprake is van een straatnaamwijziging, dienen de bewoners en
eigenaars van erven in de straat hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht. Zij beschikken over 30 dagen om opmerkingen of
bezwaren over te maken.
− Tenslotte stelt de gemeenteraad de naam definitief vast.
Voorgesteld wordt om de straat in het verlengde van de twee bestaande
stukken Ploegstraat eveneens Ploegstraat te noemen.

•
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•

Voorgesteld wordt om de twee andere straten namen te geven die
verwijzen naar landbouwactiviteiten, naar analogie met de Ploegstraat zelf:
− Akkerstraat: de straat die aansluit op de Ploegstraat
− Tarwestraat: de straat die aansluit op de voorgestelde Akkerstraat.

Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat in het dossier
wordt
verwezen
naar
akkerbouwactiviteiten
terwijl
eigenlijk
landbouwactiviteiten wordt bedoeld.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de volgende straatnamen voorlopig vast:
• Ploegstraat: de doortrekking van de bestaande Ploegstraat
• Akkerstraat: de straat die aansluit op de Ploegstraat
• Tarwestraat: de straat die aansluit op de voorgestelde Akkerstraat.

Punt 9: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een
straatveegmachine
met
geïntegreerde
hogedrukreiniger.
Vaststelling
bestek,
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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys 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
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gewijzigd
•

ontwerpbestek nopens de opdracht van levering van een straatveegmachine
met geïntegreerde hogedrukreiniger

Feiten, context
•
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 175.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van een straatveegmachine.
Met de huidige machine zijn er constant problemen en de herstellingskosten
lopen telkens hoog op.
De technische dienst stelt voor over te gaan tot de aankoop van een
straatveegmachine met geïntegreerde hogedrukreiniger, alsook een set
veegborstels.
Summiere opgave van de voorwaarden
-Voorzien van een geïntegreerde hogedrukreiniger + 1 set veegborstels
-Motor: Euro V dieselmotor of milieuvriendelijker met een cylinderinhoud
van circa 4 liter en met een voldoende vermogen van minstens 115 kW, bij
voorkeur hoger
-Korte draaicirkel
-Verplaatsingssnelheid: hoger dan 40 km/u
-Dubbele inclinatie van de derde borstel
-Zoemer bij achteruit rijden en achteruitrijlicht
-Achteruitcamera in kleur en een monitor in de cabine
-Nuttige inhoud vergaarbak minstens 3500 liter en maximum 4 m3
-Voorzien van 2 blitzlichten op het dak aan de voorkant van het voertuig
en een 8 led lichtbalk, achteraan gemonteerd
-Bevestigen van 2 verkeersborden (A31 en D1) op achterkant machine
-Bevestigen pictogrammen “Dragen van beschermkledij verplicht” en
“Dragen van gelaatsscherm verplicht”
-Reflecterende rood/wit gearceerde banden op voor- en achterzijde
-Radio/CD installatie met daaraan gekoppeld GSM Carkit Bluetooth
-Geven van scholing aan 3 personeelsleden
-Verbintenis om in België, gedurende een termijn van minstens 10 jaar, een
voorraad van wisselstukken te houden.
Kostprijsraming straatveegmachine met geïntegreerde hogedrukreiniger
(inclusief set veegborstels)
175.000 EUR, btw inclusief. OVAM kent een subsidie van 50 % toe, echter
enkel op de straatveegmachine (geen betoelaging hogedrukreiniger en set
veegborstels).
Voorstel wijze van gunnen
Algemene offerteaanvraag.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd vast te stellen het bestek, de
kostprijsraming (175.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(algemene offerteaanvraag) van de opdracht van levering van een
straatveegmachine met geïntegreerde hogedrukreiniger en set veegborstels.

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
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Omschrijving
Subsidie OVAM

Raming Budgetcode
70.000 EUR 421/685-51

Dienst
BD

UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop
straatveegmachine
(inclusief
een
set
veegborstels
en
geïntegreerde
hogedrukreiniger)

Tussenkomsten

•
•
•
•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
175.000 EUR 421 11/11 743-98
175.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het bestek geen termijn van
aankondiging vermeldt.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat deze termijn niet wordt
opgenomen in het bestek.
Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de door de leverancier te
verstrekken opleiding aan diverse personeelsleden te vaag en bijgevolg niet
sluitend is omschreven.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de beoordeling hiervan zal
worden overgelaten aan de ploegbazen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming (175.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen (algemene
offerteaanvraag) van de opdracht van levering van een straatveegmachine met
geïntegreerde hogedrukreiniger en 1 set veegborstels.
Het bestek maakt integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 10: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring voorwaarden van kosteloze
overdracht van grond en de bijhorende infrastructuur gelegen in en palende aan de
Schoonheidsleerlaan, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nrs. 215x2 en 210k2 door nv
Lotinvest om in te lijven in het openbaar domein van de Gemeente Bredene

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

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

metingplan d.d. 25/07/2000 opgemaakt door landmeter-expert Dendooven
Marijke
bestemmingsplan BPA Groenendijk definitief aangenomen door de
gemeenteraad in zitting van 07/11/2005
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2008
inzake de standpuntinname met betrekking tot de grondverhandelingen
Lotinvest en ARGO/Gemeente Bredene
metingplan d.d. 03/07/2010 opgemaakt door landmeter bvba Van Damme
brief d.d. 28/02/2011 met ontwerpakte van FOD Financiën, Aankoopcomité
Brugge

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•
•
•
•

•

Stemmen

Bij de aanleg van de Schoonheidsleerlaan heeft Lotinvest een verbintenis
ondertekend voor kosteloze overdracht van de straatgrond en de
bijhorende infrastructuur. Door omstandigheden werd de straatgrond
echter nooit aan de gemeente overgedragen.
Bij de aanleg van deze straat werd het juiste tracé niet gevolgd, waardoor
een deel van het eigendom van het Gemeenschapsonderwijs in de bedding
van de straat is terechtgekomen.
Uit het metingplan d.d. 25/07/2000 blijkt dat een deel van de grond,
kadastraal gekend 1e afdeling sectie B deel van nr. 215x2 toebehoort aan het
Gemeenschapsonderwijs.
Uit de kadastrale gegevens blijkt echter dat de volledig over te dragen zone
eigendom is van Vennootschap Lotinvest Immobiliën, Regentschapsstraat
58, 1000 Brussel.
Op 05/11/2009 en 15/01/2010 werd het Gemeenschapsonderwijs
aangeschreven met de vraag ons een kopie van hun eigendomsakte te
bezorgen om zo de eigendomstoestand van de wegbedding te bepalen.
Hierop hebben zij niet gereageerd waardoor kan worden aangenomen dat
de kadastrale gegevens correct zijn.
Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de ontwerpakte
van kosteloze overdracht van grond en de bijhorende infrastructuur gelegen
in en palende aan de Schoonheidsleerlaan, kadastraal gekend 1e afdeling
sectie B nrs. 215x2 (1.043 m²) en 210k2 (774 m²) door nv Lotinvest aan de
Gemeente Bredene goed te keuren.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
kosteloze overdracht van grond en de bijhorende infrastructuur gelegen in en
palende aan de Schoonheidsleerlaan, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nrs.
215x2 (1.043 m²) en 210k2 (774 m²) door nv Lotinvest aan de Gemeente
Bredene voor inlijving in het openbaar domein. De akte 35002 G 358
opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Financiën Brugge maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring voorwaarden van kosteloze
overdracht van 1.217 m² grond gelegen “Grote Polder” (deel ontworpen Zeelaan), kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B deel van nr. 442n door de consoorten Pollet om in te lijven in het
openbaar domein van de Gemeente Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/01/2010 betreffende het verleggen
van een gedeelte van voetweg nr. 16, gelegen tussen de Polderstraat en de
Fritz Vinckelaan
verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen d.d. 08/03/2010 voor gronden gelegen Fritz Vinckelaan 101-115
metingplan d.d. 03/07/2010 van Eric Van Damme, gezworen landmeter,
Gistelsteenweg 213, 8490 Varsenare-Jabbeke
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/09/2010
betreffende de splitsing van een perceel grond gelegen langs de Fritz
Vinckelaan (Grote Polder), kadastraal gekend 1e afdeling sectie B, deel van
nr. 442n
brief d.d. 08/03/2011 met ontwerpakte van FOD Financiën, Aankoopcomité

•
•
•

•
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Brugge
Feiten, context
•
en argumentatie

•

Tussenkomsten

•

•

•
•

•

Voor de toekomstige doortrekking van de Zeelaan aansluitend op de
rotonde Fritz Vinckelaan dient een gedeelte (1.217 m²) van het perceel
gelegen “Grote Polder” (ontworpen Zeelaan), kadastraal gekend sectie B
deel van nr. 442n overgedragen aan de Gemeente Bredene om in te lijven in
het openbaar domein.
Eric Vandamme vraagt het nodige te doen om de grond nodig voor de
aansluiting Zeelaan/Fritz Vinckelaan kosteloos te laten overdragen aan de
Gemeente.

Raadslid Gilbert Vanleenhove die van het college van burgemeester en
schepenen wenst te vernemen of de aanzet van de Zeelaan ter hoogte van
de rotonde Fritz Vinckelaan reeds de breedte aangeeft van dit toekomstig
gedeelte Zeelaan.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze aanzet voorlopig is en
geenszins de toekomstige breedte aangeeft omdat de gemeenteraad het
tracé van dit nieuw aan te leggen gedeelte Zeelaan nog niet heeft
vastgesteld.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dit te betreuren aangezien dit
impliceert dat deze aanzet opnieuw zal moeten worden opgebroken.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het aanleggen van deze aanzet
zelfs kostenbesparend is vermits, zonder aanzet, de volledige rotonde zou
moeten worden afgewerkt en in voorkomend geval bij doortrekking van de
Zeelaan een gedeelte van de rotonde zou moeten worden opengebroken.
Voorzitter Willy Vanhooren die besluit dat de gemeenteraad wel reeds het
tracé van de toekomstige Zeelaan had kunnen vaststellen waardoor de
aanzet onmiddellijk op de juiste breedte zou zijn aangelegd. De voorzitter
meent evenwel dat dit te voorbarig zou zijn geweest.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
kosteloze overdracht van grond met een oppervlakte van 1.217 m², gelegen
“Grote Polder” (deel ontworpen Zeelaan), kadastraal gekend 1e afdeling sectie
B deel van nr. 442n, door de consoorten Pollet aan de Gemeente Bredene voor
inlijving in het openbaar domein. De akte 35002 CG 377 opgemaakt door de
Federale Overheidsdienst Financiën Brugge maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 12: cultuur - Cultuur. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement voor de
erkenning en subsidiëring van de sociaal-culturele verenigingen
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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,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•
•
•

verslag bestuursvergadering culturele raad d.d. 28/03/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement betreffende erkenning en
subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Feiten, context
•
en argumentatie

Het college besliste principieel en informeel om het aantal kopieën dat ter
beschikking wordt gesteld aan de erkende verenigingen te verhogen van
2000 naar 4000 exemplaren.
Het bestuur van de culturele raad gaf hierover een positief advies in de
vergadering d.d. 28/03/2011.
Voorgesteld wordt om het reglement als dusdanig te wijzigen en het aantal
kopies dat ter beschikking wordt gesteld aan de erkende sociaal-culturele
verenigingen te verhogen van 2000 naar 4000 ( zwart-wit, formaat A4 ).

Verwijzingsdocumenten

•
•

Besluit

Artikel 1 :
De gemeenteraad heft het reglement voor de erkenning en subsidiëring van de
sociaal-culturele verenigingen d.d. 22/11/2010 op.
Artikel 2 :
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De gemeenteraad stelt het reglement voor de erkenning en subsidiëring van de
sociaal-culturele verenigingen opnieuw vast. Dit reglement maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 13: secretariaat - Sociale zaken. Opheffen en opnieuw vaststellen reglement voor de
erkenning van verenigingen als sociale vereniging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/11/2005 houdende goedkeuren van
een reglement voor de erkenning van verenigingen als “sociale vereniging”

Feiten, context
•
en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen besliste principieel en
informeel om het aantal kopieën dat ter beschikking wordt gesteld aan de
erkende verenigingen te verhogen van 2.000 naar 4.000 exemplaren.
Voorgesteld wordt om artikel 8 a) van het reglement voor de erkenning van
verenigingen als sociale vereniging in die zin aan te passen.

•

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raadslid Dany Hollevoet die de aandacht vestigt op een fout in het
overzicht van de wijzigingen in het nieuw reglement.

De gemeenteraad heft het reglement voor de erkenning van verenigingen als
sociale vereniging d.d. 07/11/2005 op.
Verslag gemeenteraadszitting 26/04/2011

22

Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement voor de erkenning van verenigingen als
sociale verenigingen opnieuw vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 14: bko - Buitenschoolse kinderopvang. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk
reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

mededeling Kind en Gezin over de richtlijnen voor het opstellen van een
huishoudelijk reglement in initiatieven buitenschoolse opvang van 30 juli
2008
mededeling aanpassing van de financiële bijdrage van het gezin voor IBO’s in
2010.
ontwerp nieuw huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang
Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang
Bredene
nota buitenschoolse kinderopvang organisatie zomervakantie 2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2011
houdende goedkeuring voorstel organisatie van de buitenschoolse
kinderopvang tijdens de zomervakantie

•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Op basis van de nota m.b.t. de organisatie van de buitenschoolse
kinderopvang in de zomervakantie 2011 en de hieruit voortvloeiende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2011 is
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•

•

Tussenkomsten

de dienst genoodzaakt het huishoudelijk reglement aan te passen.
Bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement werd rekening gehouden
met :
- regelgeving Kind en Gezin
- recente praktijkervaring
- wijzigingen in de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang tijdens
de zomervakantie.
Opsomming van de gewijzigde en bijkomende items :
Doelgroepomschrijving zomervakantie : wordt geschrapt wegens
centralisatie van de opvangcapaciteit.
Opnamebeleid :
- er wordt melding gemaakt van onze visie op inclusie omdat er steeds
meer kinderen met een specifieke zorg worden opgevangen in de
buitenschoolse kinderopvang.
- de annulatievergoeding voor een vakantiedag en een woensdagnamiddag
wordt opgetrokken tot 13,00 EUR. Reden hiertoe is het stijgend aantal
laattijdige annulaties of kinderen die ingeschreven zijn en toch niet naar de
opvang komen. Met deze maatregel wenst de dienst hier duidelijke
financiële gevolgen aan te koppelen om deze nonchalante houding (ten
koste van kinderen die op de wachtlijst blijven staan) te beperken.
- annuleren van vakantie- en schoolvrije dagen : item m.b.t. locatie
sportcentrum wordt geschrapt wegens centralisatie opvangcapaciteit.
Ons pedagogisch beleid :
- huiswerkbegeleiding elke dag van 17.15 tot 18.00, ook op
woensdagnamiddag (i.p.v. tussen 13.00 en 14.00u) en opname
taakomschrijving buitenschoolse kinderopvang.
- locatie bko en sportcentrum wordt vervangen door kleuters en kinderen
uit de lagere school.
De werking in de zomervakantie : wordt geschrapt wegens centralisatie
opvangcapaciteit.
Ophalen en brengen tijdens de zomervakantie : wordt geschrapt wegens
centralisatie opvangcapaciteit.
Er wordt melding gemaakt van de buitenhuisactiviteiten voor de kinderen
van de lagere school en de mogelijkheid om niet deel te nemen aan de
activiteiten.
Ouderbijdrage :
- de ouderbijdrage tijdens de zomervakantie is aangepast conform de door
K&G bepaalde minimumbedragen.
- vermelding tarief project middagslapers is opgenomen in huishoudelijk
reglement.

• Raadslid Liesbeth Metsu die vooreerst een opmerking formuleert over de
opmaak van het dossier. De wijzigingen in het reglement zijn onvoldoende
duidelijk vermeld. Het raadslid wijst er tevens op dat het nieuw reglement
pas ingaat op 1 mei a.s., terwijl artikel 1 vermeldt dat het huidig reglement
reeds wordt opgeheven op 26 april. Met betrekking tot de “annulering van
vakantie- en schoolvrije dagen” wordt opgemerkt dat de vergoeding hiervoor
merkelijk hoger ligt dan de normale vergoeding. In dit verband wenst het
raadslid toelichting te krijgen over het percentage van de annulaties, de
wachtlijst en over de wijze waarop de annulatievergoeding wordt toegepast
voor gezinnen aan wie het sociaal tarief is toegekend.
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• Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat een hogere
annulatievergoeding aangewezen is om sanctionerend te kunnen optreden
tegen de nonchalante houding van de ouders die hun kinderen inschrijven
maar geen gebruik maken van de opvang, dit ten nadele van de kinderen op
de wachtlijst. Bedoeling hiervan is om de opvangcapaciteit te optimaliseren.
• Raadslid Dany Hollevoet die stelt dat een annulatievergoeding die hoger is
dan het reguliere tarief moet verantwoord worden. In dit verband verwijst
het raadslid naar artikel 74 van de wet op de marktpraktijken en
consumentenbescherming dat stipuleert dat schadevergoedingsbedragen die
niet evenredig zijn aan het geleden nadeel onrechtmatig zijn.
• Schepen Jacky Maes die er zich over verbaast dat de buitenschoolse
kinderopvang wordt gelijkgesteld met een product waarop de regels van de
commerciële markt van toepassing zijn. Schepen Maes licht nogmaals de
beweegredenen toe voor de verhoging van de annulatievergoeding.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die wijst op de noodzaak om het reglement,
wat betreft de annulatievergoeding, te toetsen aan de wettelijkheid en dit op
te nemen als opschortende voorwaarde.
• Voorzitter Willy Vanhooren die de raad voorstelt om het voorliggende
reglement goed te keuren mits volgende aanpassingen:
- in overeenstemming brengen datum opheffing oud reglement en
inwerkingtreding nieuw reglement
- vaststelling onder opschortende voorwaarde van de wettelijkheid van de
bepalingen over de annulatievergoeding.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang met ingang van 1 mei 2011 op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang opnieuw vast. De bepalingen met betrekking tot de vergoeding
verschuldigd bij annulering van de opvang tijdens vakantie- en schoolvrije dagen,
zijn slechts van toepassing voor zover deze bepalingen wettelijk zijn, i.c. niet
indruisen tegen artikel 74 van de wet op de marktpraktijken en de
consumentenbescherming.
Artikel 3
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1/05/2011.

Punt 15: jeugddienst - Jeugd. Opheffen en opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement
jeugd
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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,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/02/2011
en 14/03/2011 houdende goedkeuring wijziging Algemeen Subsidiereglement
Jeugd

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement jeugd
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/02/2011
en 14/03/2011 houdende voorstel tot wijziging algemeen subsidiereglement
jeugd
gunstig advies jeugdraad d.d. 09/02/2011 en 09/03/2011

In het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 werd de volgende doelstelling
opgenomen: “De evenementensubsidie wordt opengetrokken naar locaties
buiten het Staf Versluyscentrum”.
Op basis van de besprekingen met de stuurgroep jeugdbeleidsplan werd
door de jeugddienst een voorstel uitgewerkt voor het opentrekken van
deze subsidie. Dit voorstel werd behandeld op de jeugdraad en op een
aantal punten licht aangepast.
De belangrijkste wijzigingen aan het reglement zijn de volgende:
− De subsidie kan enkel worden aangewend voor grootschalige
evenementen voor kinderen en jongeren (bvb. concerten, fuiven,
evenementen, …) met een aantoonbaar financieel risico voor de
organisator. Dit laatste moet blijken uit een gedetailleerde raming van
uitgaven en inkomsten
− de subsidie geldt niet langer enkel voor het MEC Staf Versluys, maar
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•
•
•

voor alle binnen- en buitenlocaties op het grondgebeid Bredene. Bij het
gebruik van binnenlocaties dient aangetoond te worden dat de locaties
beschikken over een keuringsverslag van de brandweer
− de subsidie kan niet enkel worden aangewend voor de huur van een
zaal, maar ook voor de huur van een tent, boeken van (rand)animatie,
artiesten, DJ’s, … en voor de huur van een geluids- en of lichtinstallatie.
− de subsidie mag niet worden aangewend voor het bekostigen van
andere facturen zoals drank, catering of logistiek materiaal zoals
tapinstallaties e.d.
− de subsidie wordt geplafonneerd op 500 EUR voor erkende Bredense
jeugdverenigingen en op 250 EUR voor alle andere erkende Bredense
verenigingen.
Voorgesteld wordt om het algemeen subsidiereglement jeugd - Deel 4:
Evenementensubsidie aan te passen.
Het college besliste daarnaast principieel en informeel om het aantal
kopieën dat ter beschikking wordt gesteld aan de verenigingen te verhogen
van 2000 naar 4000 exemplaren.
Voorgesteld wordt om aan het algemeen subsidiereglement jeugd een
artikel toe te voegen betreffende de logistieke en materiële steun vanwege
de gemeente waarop de erkende jeugdverenigingen per werkjaar recht
hebben (dit naar analogie met de overige erkende verenigingen).

Advies

•

gunstig advies jeugdraad d.d. 09/02/2011 en 09/03/2011

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de wijziging van voorliggend
reglement, i.c. de bepalingen over de evenementensubsidie, de verdienste is
van raadslid Liesbeth Metsu die van bij de invoering van deze subsidie er
voor heeft gepleit dat deze toelage ook zou kunnen worden toegekend
voor evenementen buiten het Staf Versluyscentrum.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het algemeen subsidiereglement jeugd d.d. 17/12/2009
op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het algemeen subsidiereglement jeugd opnieuw vast. Dit
reglement maakt integrerend deel ui van dit besluit.

Punt 16: sportdienst - Sport. Opheffen en opnieuw vaststellen reglement voor erkenning en
subsidiëring van sportverenigingen

Verslag gemeenteraadszitting 26/04/2011

27

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 09/03/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid

Verwijzingsdocumenten

•
•

verslag algemene vergadering sportraad d.d. 07/04/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 betreffende gedeeltelijk
opheffen en opnieuw vaststellen van het gemeentelijk subsidiereglement
voor de Bredense sportverenigingen

Feiten, context
•
en argumentatie

Het college besliste principieel en informeel om het aantal kopieën dat ter
beschikking wordt gesteld aan de erkende verenigingen te verhogen van
2000 naar 4000 exemplaren.
De algemene vergadering van de sportraad gaf hierover een positief advies
in de vergadering d.d. 07/04/2011.
Voorgesteld wordt om het reglement als dusdanig te wijzigen en het aantal
kopies dat ter beschikking wordt gesteld aan de erkende sportverenigingen
te verhogen van 2000 naar 4000 exemplaren.

•
•

Advies

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

gunstig advies sportraad d.d. 07/04/2011

De gemeenteraad heft het reglement voor de erkenning en subsidiëring van de
sportverenigingen d.d. 27/07/2009 op.
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Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement voor de erkenning en subsidiëring van de
sportverenigingen opnieuw vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit van
dit besluit.

Punt 17: beleidsondersteuning - Lokale economie. Vaststellen van reglement voor de
erkenning en subsidiëring van lokale economische verenigingen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/01/2011
houdende vaststellen ontwerp van reglement voor de erkenning en
subsidiëring van lokale economische verenigingen
advies d.d. 17/3/2011 van de raad lokale economie

•
Feiten, context
•
en argumentatie

•

Begin 2007 hebben de Handelskring Duinen en Unizo Bredene via de raad
lokale economie de vraag gesteld om door het gemeentebestuur erkend te
worden als Bredense economische verenigingen. Via deze gemeentelijke
erkenning zou men kunnen genieten van enkele gebruikelijke materiële
voordelen, waaronder bijvoorbeeld gemeentelijk vervoer van feestmateriaal
en een verlaagd tarief voor gebruik van het MEC Staf Versluys. Omdat de
Handelskring Bredene ondertussen werd erkend als socio-culturele
vereniging en Unizo geen aanvraagdossier tot erkenning heeft ingediend,
werd nooit verder werk gemaakt van een afzonderlijk erkennings- en
subsidiereglement voor lokale economische verenigingen.
Ondertussen slaagde de raad voor lokale economie erin om een stabiele
werking te ontplooien, waardoor binnen deze sector een nieuwe dynamiek
op gang is gekomen en de vraag naar een eigen erkenningsreglement
opnieuw actueel is geworden. Het college van burgemeester en schepenen
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•

•

stelde daarom in zitting van 31/1/2011 een ontwerp van reglement op, dat
op 17/3/2011 gunstig werd geadviseerd door de raad voor lokale economie.
Het gemeentebestuur heeft door de erkenning van Handelskring Bredene
als socio-culturele vereniging aangetoond om a priori weigerachtig te staan
tegenover de erkenning en zelfs subsidiëring van dergelijke organisaties en
verenigingen. Het nieuwe reglement zou echter meer transparantie moeten
scheppen tegenover de huidige toestand:
− De verenigingen zouden erkend, en op termijn eventueel gesubsidieerd,
worden voor hun bijdrage die ze leveren aan het economisch leven van
Bredene en niet louter voor de socio-cultureel getinte activiteiten die
ze organiseren.
− Dit houdt ook in dat de culturele raad zich niet langer dient uit te
spreken over de erkenning van verenigingen waarvan de kernactiviteit
eigenlijk economie en niet cultuur is.
− De erkende economische verenigingen dienen voortaan ook niet meer
te zetelen in de culturele raad, maar kunnen dan volwaardig zetelen in
de raad voor lokale economie, waar het gemeentebestuur hun
specifieke expertise beter kan gebruiken.
In het ontwerp van reglement voor de erkenning en subsidiëring van lokale
economische verenigingen werd onder andere een kaderregeling
opgenomen voor de subsidiëring. Deze regeling wordt maar actief van
zodra de gemeenteraad een bijhorende toelage hiervoor in het budget
inschrijft en van zodra het college van burgemeester en schepenen een
gedetailleerd aanvraagformulier hiervoor heeft vastgesteld. In de praktijk is
er dus momenteel nog geen sprake van subsidiëring van dergelijke
verenigingen.

Advies

•

Het ontwerp van reglement voor de erkenning en subsidiëring van lokale
economische verenigingen werd gunstig geadviseerd door de raad lokale
economie in zitting van 17/3/2011.

Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die verwijst naar artikel 9 met betrekking tot de
berekening van de subsidie. Het raadslid meent dat de criteria voor het
toekennen van de punten, die als basis dienen voor deze berekening, tot de
bevoegdheid behoren van de gemeenteraad.
Schepen Eddy Gryson die dit bevestigt en stelt dat een voorstel terzake in
de eerstvolgende maanden zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen welke activiteiten worden
bedoeld met de activiteiten die dienen georganiseerd om in aanmerking te
komen voor erkenning.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het vooreerst activiteiten moeten
zijn die de bedoeling hebben om het economisch leven in Bredene te
stimuleren, zonder dat die evenwel winstgevend mogen zijn voor één of
meerdere van de leden van de organisatie. Ook bepaalde socioculturele
activiteiten kunnen in aanmerking worden genomen voor deze erkenning.

•
•
•

Stemmen

Met algemene stemmen.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het reglement voor de erkenning en subsidiëring van
lokale economische verenigingen vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 18: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Verbod uitvoering
bouwactiviteiten en plaatsing van materialen op wegen en voetpaden gedurende het
zomerseizoen. Vaststellen nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•
•

Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
artikel 2.3.2. § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d.
15/05/2009, in werking getreden op 01/09/2009

Juridische grond

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 houdende vaststelling van
een bouwverordening betreffende invoering van een bouwverbod in
gedeelten van de gemeente van 1 juli tot 31 augustus van elk jaar
Besluit van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening d.d. 27/07/1998 houdende goedkeuring van
voornoemde gemeenteraadsbeslissing
plan “zonering verbod uitvoering van bouwactiviteiten en plaatsing van
materialen op wegen en voetpaden gedurende het zomerseizoen”
advies d.d. 05/11/2010 uitgebracht door de lokale politie
brief d.d. 03/12/2010 gericht aan Agentschap Ruimte en Erfgoed houdende
vraag tot het uitbrengen van advies over het ontwerp van gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake het verbod tot uitvoering van

•
•
•
•
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•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

•

•

•

•

bouwactiviteiten en plaatsing van materialen op wegen en voetpaden van
01/07 tot 31/08 van elk jaar en bijgaand plan
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 23/03/2011

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 werd ingevoerd een
verbod tot uitvoering van bouwactiviteiten en plaatsing van materialen op
wegen en voetpaden, telkens van 1 juli tot 31 augustus, in de volgende
straten en zones van het grondgebied:
- de volledige Driftweg, Kapel-, Duinen- en Sluizenstraat
- alle straten, gelegen in het gebied, begrensd door:
a. De Parklaan, Frankrijklaan, Duinenstraat vanaf de Frankrijklaan tot aan de
Driftweg en de Driftweg vanaf de Duinenstraat tot aan de Parklaan;
b. De Duinenstraat vanaf de Driftweg tot aan de Zandstraat, de Zandstraat,
de Klemskerkestraat vanaf de Zandstraat tot aan de Kapelstraat en de
Kapelstraat vanaf de Klemskerkestraat tot aan de Duinenstraat;
c. De Kapelstraat vanaf de Klemskerkestraat tot aan de grens met de
gemeente De Haan, de Danckaertstraat, de Batterijstraat en de
Klemskerkestraat tot aan de Kapelstraat, uitgezonderd de Amazonelaan, de
Ritmeesterlaan en de Jacobinessenlaan.
In deze bouwverordening werd eveneens opgenomen dat het college van
burgemeester en schepenen kan afwijken van dit verbod.
Door de technische dienst werd vastgesteld dat deze verordening niet
langer beantwoordt aan de realiteit. Een nieuw voorstel, waarbij rekening
werd gehouden met de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van
stedenbouw en ruimtelijke ordening, de zones, waar de tweede verblijven
zijn geconcentreerd en de individuele afwijkingen, dit jaar toegestaan door
het college van burgemeester en schepenen, wordt geformuleerd. Ook de
vigerende regelgeving in andere kustgemeenten werd als leidraad gebruikt.
Detail nieuw voorstel
Verbod uitvoering bouwactiviteiten en plaatsing materialen op wegen en
voetpaden van 01/07 tot 31/08 in:
- de volledige Driftweg-Kapelstraat en Koningin Astridlaan
- het gedeelte Duinenstraat, vanaf Driftweg/Kapelstraat tot Frankrijklaan
- de campingzones (kampeer- en verblijfparken), in groene kleur aangeduid
op bijgaand plan.
Procedure
* Inwinnen advies gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en
GECORO
* Definitieve vaststelling door gemeenteraad
* Goedkeuring Bestendige Deputatie
* Afschrift gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan Vlaamse
regering
* Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Door de lokale politie van de politiezone Bredene/De Haan werd op
05/11/2010 gunstig advies uitgebracht over het nieuw voorstel met dien
verstande echter dat het verbod betrekking hebbend op de DriftwegKapelstraat, gedeelte Duinenstraat en Koningin Astridlaan gehanteerd
wordt vanaf 01/07 tot 31/08 van elk jaar zonder afwijking qua duur.
Door het Agentschap Ruimte en Erfgoed werd binnen de wettelijke termijn
geen advies uitgebracht, waardoor het advies van rechtswege positief is.
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•
•

Door de GECORO, in zitting bijeen op 23/03/2011, werd gunstig advies
uitgebracht
over
het
ontwerp
van
nieuwe
gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake het verbod tot uitvoering van
bouwactiviteiten en plaatsing van materialen op wegen en voetpaden
gedurende het zomerseizoen en bijgaand plan vast te stellen.

Advies

•
•

van rechtswege gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed
gunstig advies, uitgebracht door de GECORO d.d. 23/03/2011

Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het de bedoeling is van
voorliggend reglement om de toeristen en toeristische activiteiten niet te
hinderen tijdens het zomerseizoen. Hij moet evenwel vaststellen dat de
Oude Duinenwijk (Gentstraat, Brusselstraat, Rozenlaan, …) waar recent
heel wat appartementsgebouwen werden gebouwd waarvan een groot deel
worden gebruikt als tweede verblijven niet is opgenomen in de zone van
het bouwverbod. In dit verband vestigt het raadslid ook nog de bijzondere
aandacht op de Rozenlaan die een toegangsweg is tot een camping. Namens
zijn fractie stelt raadslid Hollevoet dan ook voor om de Oude Duinenwijk
eveneens op te nemen in de zone waar tijdens de maanden juli en augustus
een bouwverbod zal gelden.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het precies in deze wijk is dat heel
wat afwijkingen dienden te worden toegestaan. Schepen Gryson meent dan
ook dat het voorstel een correcte afbakening inhoudt.
Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat het zeker onlogisch is dat het
verblijfspark Zeebos niet is opgenomen in de afbakening, aangezien op alle
andere campings en tweedeverblijfsparken wel een bouwverbod zal gelden.
Voorzitter Willy Vanhooren die de raad voorstelt om het park “Zeebos”
eveneens op te nemen in de zone waar een bouwverbod zal gelden tijdens
de maanden juli en augustus.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die er zich aan verbaast dat het dossier
vermeldt dat de GECORO dit reglement met algemene stemmen zou
hebben goedgekeurd. Volgens het raadslid werd dit punt, zonder
voorafgaandelijke en duidelijke informatie, als toegevoegd punt voorgelegd
aan dit adviesorgaan en werd hierover geenszins gestemd. Wel werd
gevraagd of er bezwaar was tegen dit reglement. Het raadslid wijst op het
duidelijk verschil tussen “goedkeuren” en “geen bezwaar formuleren”.
Daarenboven wordt een verslag voorgelegd dat geen authentieke
handtekening van de voorzitter bevat. Volgens het raadslid ruikt dit naar
schriftvervalsing. Raadslid Gilbert Vanleenhove meent dat dergelijke wijze
van handelen niet getuigt van het serieus nemen van de GECORO.
Voorzitter Willy Vanhooren die voorstelt om het advies van de GECORO
zoals voorgesteld door raadslid Vanleenhove te omschrijven.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat zijn inziens wel degelijk werd
gestemd over dit punt en dat een aanpassing niet noodzakelijk is. Wel zal dit
ter bespreking worden voorgelegd aan de GECORO.
Raadslid Dany Hollevoet die ook nog opmerkt dat het verslag van de
GECORO nog niet was goedgekeurd.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het de normale

•
•
•
•

•
•
•
•
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manier van werken is om uitvoering te geven aan een beslissing of advies
zonder dat voorafgaandelijk het desbetreffend verslag werd goedgekeurd.
Stemmen

Met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de nieuwe gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake het verbod tot uitvoering van
bouwactiviteiten en plaatsing van materialen op wegen en voetpaden gedurende
het zomerseizoen en bijgaand plan, detail hierna.
Artikel 1
In de volgende straten en zones van het grondgebied is het verboden
bouwactiviteiten uit te voeren en materialen op de wegen en voetpaden te
plaatsen van 01/07 tot 31/08:
- de volledige Driftweg-Kapelstraat en Koningin Astridlaan
- het gedeelte Duinenstraat, vanaf Driftweg/Kapelstraat tot Frankrijklaan
- de campingzones (kampeer- en verblijfparken), in groene kleur aangeduid op
bijgaand plan.
Het plan “zonering verbod uitvoering van bouwactiviteiten en plaatsing van
materialen op wegen en voetpaden gedurende het zomerseizoen” maakt
integrerend deel uit van onderhavig besluit.
Artikel 2
In uitzonderlijke gevallen, bepaald door het college van burgemeester en
schepenen, kan worden afgeweken van dit verbod.
Artikel 3
Onderhavige verordening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Bestendige
Deputatie.

Punt 19: secretariaat - Vorderingen en geschillen. Calamiteit Noord-Ede. Dading met
betrekking tot de schadevergoeding verschuldigd door de bvba Finito. Goedkeuring van de
voorwaarden

Aanwezig

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

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Burgerlijk Wetboek, titel XV, artikels 2044-2058

Verwijzingsdocumenten

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/09/1998 houdende machtiging aan
het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te treden
jegens alle mogelijke betrokken partijen in het milieudelict d.d. 28/06/1998
in de Noord-Edestraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/10/1998
houdende aanstelling van meester Ronny Laridon, Koning Leopold II-laan 3,
8400 Oostende, als raadsman, om de belangen van de Gemeente Bredene
te behartigen, meer bepaald als eiser en dit vóór alle rechtbanken en in
rechte te treden jegens alle mogelijke betrokken partijen in het milieudelict
d.d. 28/06/1998 in de Noord-Edestraat, gedeelte tussen het gemeentelijk
containerpark en de Sluizenstraat (Gemeente Bredene versus bvba Patrick
Spriet e.a.)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2003 houdende uitbreiding van
de machtiging van het college om de belangen van de gemeente Bredene
voor alle rechtbanken als eiser te behartigen en in rechte te treden jegens
alle mogelijke betrokken partijen
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge d.d. 12/04/2007 in de
zaak Gemeente Bredene versus Spriet e.a.
arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 03/09/2009 in de zaak
Gemeente Bredene versus Spriet e.a.
arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 14/01/2010 inzake de
gedingkosten in de zaak Gemeente Bredene versus Spriet e.a.
brieven van meester Laridon d.d. 25/01/2010 en 05/02/2010 inzake de
verschuldigde rechtsplegingsvergoedingen
kennisneming door college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
22/02/2010 van het arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 14/01/2010
inzake rechtsplegingsvergoedingen in de zaak Gemeente Bredene versus
bvba Finito e.a.
ontwerpovereenkomst (dading) tussen de bvba Finito, OVAM, VMM en
gemeentebestuur Bredene
vereffeningstaat bvba Finito op basis van balans 30/06/2010 met
voorzieningen tot eind 2010
brief Deloitte (bedrijfsrevisor Van Steenberge) d.d. 07/02/2011

Feiten, context
•
en argumentatie

De vordering van ons bestuur jegens de bvba Finito betreffende de
calamiteit Noord-Ede d.d. 28/06/1998 werd door de rechtbank van eerste

•

•

•
•
•
•
•

•
•
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•

•

•

•

aanleg te Brugge op 12/04/2007 gegrond verklaard. Ons bestuur werd bij
dit vonnis een schadevergoeding toegekend van 497.057,70 EUR te
verhogen met de vergoedende en gerechtelijke intresten.
Door de bvba Finito werd hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. Het
Hof van Beroep te Gent velde hierover een arrest op 03/09/2009. Dit
arrest bevestigt, wat betreft de vordering van ons bestuur, het vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg en bijgevolg de schadevergoeding te betalen
door de bvba Finito ten bedrage van 497.057,70 EUR + gerechtelijke en
vergoedende intresten.
Bij arrest d.d. 14/01/2010 heeft het Hof van Beroep te Gent eveneens
uitspraak gedaan over de gedingkosten. Wat betreft de vorderingen van de
gemeente Bredene jegens Huktra, Vlaamse Milieumaatschappij, AG
Insurance, nv Deltal Lloyd (Zelia) en Elf Atochem UK en OVAM stipuleert
dit arrest het volgende :
De vordering van de gemeente Bredene (tegen de diverse partijen) beliep
508.807,70 EUR in hoofdsom, meer interesten sedert 01/07/1999. Er bestaat
tussen partijen geen betwisting dat de vordering zich aldus bevindt in de schijf
van 500.000 tot 1.000.000 EUR. Het basisbedrag daarvoor bedraagt 10.000
EUR. Bij toepassing van artikel 1022, 5e lid Ger.W. kan de gemeente Bredene,
wiens vordering ten aanzien van meerdere partijen faalt, echter maximaal
gehouden zijn tot het dubbele van de maximumrechtsplegingsvergoeding, hetzij
40.000 EUR. De vordering van de gemeente Bredene werd ten aanzien van zes
partijen afgewezen, nl. Huktra, Elf, Delta Lloyd, AG Insurance (voorheen Fortis),
OVAM en VMM. Aangezien bij toekenning van zes maal de basisvergoeding, waarvan door de gemeente Bredene geen vermindering wordt gevraagd – het
plafond van art. 1022,6e lid Ger.W. wordt overschreden, dient het maximaal
bedrag van 40.000 EUR te worden verdeeld over deze zes partijen. Elk van hen,
ook Huktra, kan bijgevolg aanspraak maken op 6.666,67 EUR (40.000 :6). Bij
budgetwijziging d.d. 18/10/2010 werden hiervoor de nodige kredieten
ingeschreven. Anderzijds kan ons bestuur voor de procedure jegens bvba
Finito, VMM en de Nieuwe Polder van Blankenberge aanspraak maken op
een rechtsplegingsvergoeding van respectievelijk 1000 EUR, 1000 EUR en
222,22 EUR.
De schadevergoedingen, intresten, rechtsplegingsvergoedingen, .. die door
de bvba Finito verschuldigd zijn aan de diverse partijen (Nieuwe Polder van
Blankenberge, Bart Seynhaeve, Huktra, Elf Atochem, AG Insurance, Delta
Lloyd, verzekeringskantoor Callant, OVAM, Vlaamse Milieumaatschappij en
gemeentebestuur Bredene bedraagt in totaal (intresten berekend tot
15/02/2011) : 18.198,58 EUR (alle andere partijen dan OVAM, VMM en
gemeentebestuur Bredene) en 1.462.056,04 EUR (OVAM, VMM en
gemeentebestuur Bredene). De betaling van de interesten is gebeurd tot
15/02/2011 omdat inmiddels het bedrag zoals overeengekomen in het
ontwerp van dading werd gestort op de derdenrekening van onze
raadsman. Het aandeel van ons bestuur hierin beloopt :
- hoofdsom : 497.057,70 EUR
- intresten : 371.843,42 EUR
- kosten :
10.454,48 EUR
Totaal :
879.355,60 EUR
Het totaal van de door de bvba Finito verschuldigde bedragen ligt merkelijk
hoger dan het vermogen van deze vennootschap. Dit vermogen werd op
basis van de vereffeningsstaat van de vereffenaar vastgesteld op 761.717,45
EUR. Bijgevolg werd door ons bestuur het initiatief genomen om met
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•

•

Financiële
gevolgen

minstens de grote schuldeisers (OVAM, VMM en gemeentebestuur
Bredene) een dading aan te gaan met de bvba Finito. Een dading wordt in
artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek omschreven als een schriftelijk
contract waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig
geschil voorkomen. Het voordeel voor ons bestuur van een dading in deze
zaak bestaat erin dat de faling van bvba Finito wordt vermeden en dat de
bedragen van vrij belangrijke erelonen en tussenkomsten, die anders zouden
toekomen aan de curator, aan de schuldeisers kunnen worden uitbetaald.
De overige grote schuldeisers (OVAM en VMM) hebben zich inmiddels
akkoord verklaard met dergelijke dading waarvan het ontwerp werd
opgemaakt door meester Paul Brondel, raadsman van de bvba Finito.
De voornaamste elementen van deze dading zijn :
- beschikbaar vermogen bedraagt 761.717,45 EUR (dit vermogen wordt
gestaafd door boekhoudkundige documenten (fiscale balans)
- het totaal van de door de bvba Finito aan de diverse schuldeisers
verschuldigde bedragen beloopt 1.480.254,62 EUR waarvan 18.198,58
EUR aan de kleine schuldeisers en 1.462.056,04 EUR aan OVAM, VMM
en het gemeentebestuur van Bredene. Het aandeel van ons bestuur
hierin bedraagt 879.355,60 EUR (intresten berekend tot 15/02/2011)
- de ondertekende partijen (bvba Finito, OVAM, VMM en gemeentebestuur
Bredene) verklaren uitdrukkelijk te berusten in de uitspraak van het Hof
van Beroep te Gent wat de wederzijdse aansprakelijkheden betreft
- de ondertekende partijen verklaren er zich mee akkoord dat de
schadevergoeding, intresten en kosten die door de bvba Finito
verschuldigd zijn aan OVAM, VMM en het gemeentebestuur van Bredene
wordt beperkt tot 695.000 EUR. Dit impliceert dat de overige “kleine”
schuldeisers door de bvba Finito integraal zullen worden vergoed, dit
overeenkomstig de arresten van het Hof van Beroep d.d. 03/09/2009 en
14/01/2010. De begroting van het bedrag kort de bedrijfsrevisor van
Steenberge (Deloitte) rechtmatig voor naar het door hem verichte
nazicht van de hem voorgelegde documenten en informatie. Het bedrag
van 695.000 EUR wordt pondspondsgewijze verdeeld onder OVAM,
VMM en het gemeentebestuur van Bredene, dit in verhouding tot de
schadevergoedingen verschuldigd door de bvba Finito conform het arrest
van 03/09/2009. Voor ons bestuur kan het bedrag waarop volgens deze
overeenkomst aanspraak kan worden gemaakt, worden vastgesteld op
418.668,00 EUR
- dit bedrag werd inmiddels op de derdenrekening gestort van onze
raadsman Ronny Laridon
- indien tot volledige betaling wordt overgegaan van de bedragen conform
de overeenkomst, verklaren partijen aan elkaar niets meer verschuldigd
te zijn uit hoofde van het schadegeval d.d. 28/06/1998.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden
van deze overeenkomst goed te keuren.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
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Schadevergoeding,
intresten en kosten
bvba Finito

Tussenkomsten

•
•

418.668,00 EUR 879/380-01

GD

Raadslid Dany Hollevoet die een aantal vragen formuleert met betrekking
tot de berekening van de intresten en het bedrag dat uiteindelijk zal worden
toegekend aan het gemeentebestuur.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de berekening van de gerechtelijke
en vergoedende interesten geen enkele invloed heeft op de vaststelling van
de uiteindelijke schadevergoeding, aangezien deze schadevergoeding wordt
berekend op de basisbedragen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst
(dading)
tussen
de
bvba
Finito,
Openbare
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het
gemeentebestuur van Bredene met betrekking tot de arresten van het Hof van
Beroep te Gent d.d. 03/09/2010 en 14/01/2010, inzonderheid wat betreft de
door de bvba Finito aan de OVAM, VMM en het gemeentebestuur van Bredene
verschuldigde bedragen.
Het ontwerp van deze overeenkomst maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 20: secretariaat - Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.
Goedkeuring van principe, bestek 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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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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
Wet d.d. 29/01/1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Decreet d.d. 17/07/2000 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid, zoals tot op heden gewijzigd
richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/11/2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid

•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
het principe, bestek en wijze van gunnen van een gezamenlijke opdracht
voor het leveren van elektriciteit
brief van cvba Eandis d.d. 07/02/2011 houdende het voorstel om over te
gaan tot een nieuwe samenaankoop van elektrische energie waarbij de cvba
Eandis zou instaan voor de materiële organisatie van deze opdracht
brief van cvba Eandis d.d. 25/02/2011 houdende samenaankoop elektriciteit,
bestek, ontwerpbesluiten en aansluitpunten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/02/2011
houdende het voorstel tot gezamenlijke aankoop van elektriciteit
bestek levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen en openbare
verlichting van de gemeente/OCMW/politiezone op het grondgebied van de
gemeente Bredene
brief van IMEWO houdende aansluitingscontract voor afname van
elektrische energie langsheen de Prinses Elisabethlaan met huisnummer 47

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 01/08/2006
de opdracht voor het leveren van elektrische energie tijdens een periode
van 2 jaar toegewezen aan de nv Electrabel Consumer Solutions.
Deze opdracht hield mogelijks een verlenging in, dit mits een éénmalige
prijsherziening zoals voorzien in het bestek. Met zijn schrijven d.d.
23/01/2008 liet nv Electrabel Consumer Solutions weten dat deze éénmalige
prijsherziening onvoldoende de prijsevoluties weerspiegelde en dat het
bijgevolg de overeenkomst na 2 jaar wenste te beëindigen.
De materiële organisatie van de opdracht van levering van elektriciteit werd
in het verleden telkens toevertrouwd aan cvba Eandis die instaat voor een
gezamenlijke aankoop waardoor voordeliger voorwaarden kunnen worden
bedongen. cvba Eandis is het gemeentelijk samenwerkingsverband voor
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•

•

distributiebeheer dat de distributienetbeheerders (voor Bredene is dit
IMEWO) verenigt en o.m. instaat voor de voorbereiding van de strategische
beslissingen met betrekking tot exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van
het distributienet. De bijstand van de cvba Eandis omvat het opmaken van
een voor alle gemeenten eenvormig bestek, het organiseren van de
aanbestedingsprocedure, het analyseren van de offertes en het formuleren
van een gunningsvoorstel. Door deze samenaankoop kan ons bestuur
genieten van de juridische en technische expertise van Eandis. Deze
dienstverlening is kosteloos. Deze samenaankoop waaraan het grootste
deel van de Vlaamse gemeenten deelneemt moet ook leiden tot voordeliger
voorwaarden.
Het OCMW Bredene, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, politiezone
Bredene – De Haan en de kerkfabrieken op het grondgebied van onze
gemeente hebben destijds door middel van een delegatiebesluit beslist tot
deelname aan deze samenaankoop en het gemeentebestuur aangeduid om
deze opdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Deze besturen/bedrijf
werden inmiddels opnieuw uitgenodigd om ook nu deel te nemen aan deze
samenaankoop.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om:
− goedkeuring te hechten aan het principe van samenaankoop van
elektriciteit waarvan de materiële organisatie wordt toevertrouwd aan
de cvba Eandis
− goedkeuring te hechten aan het bestek van de opdracht van levering van
elektriciteit, met ingang van 01/01/2012
− de wijze van gunnen van deze opdracht vast te stellen. Door de cvba
Eandis wordt voorgesteld om opnieuw te gunnen na een openbare
aanbesteding.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het principe van samenaankoop
van elektriciteit waarbij de cvba Eandis, met maatschappelijke zetel
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, wordt belast met de materiële
organisatie van deze opdracht.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om het OCMW Bredene, de politiezone Bredene/
De Haan, het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en de kerkfabrieken op het
grondgebied van de gemeente voor te stellen om deze opdracht in gezamenlijke
naam uit te schrijven en, in voorkomend geval, de mandaten van deze besturen
te aanvaarden. De gemeente neemt alle procedurele verplichtingen op zich met
betrekking tot deze samengevoegde opdracht. De gemeente zal het
gunningsvoorstel voorleggen aan het OCMW, politiezone Bredene/De Haan,
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en kerkfabrieken alvorens over te
gaan tot effectieve gunning.
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Artikel 3
De gemeenteraad beslist het bestek van de opdracht van levering van
elektriciteit aan de installaties, gebouwen en openbare verlichting van de
gemeente, en in voorkomend geval van OCMW Bredene, politiezone Bredene/
De Haan, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en de deelnemende
kerkfabrieken, goed te keuren. Wat betreft milieuvriendelijke energie wordt in
het bestek de verplichting opgenomen dat de leverancier 100% groene energie
dient te leveren. Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 4
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van deze opdracht vast, meer
bepaald openbare aanbesteding.
Artikel 5
De gemeente, en in voorkomend geval de andere deelnemende besturen, zijn
zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot
de levering op hun afnamepunten.
Artikel 6
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot deze opdracht van
samenaankoop van elektriciteit is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle
mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

Punt 21: secretariaat - Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop van gas 2012-2014.
Goedkeuring van principe, bestek 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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad d.d.
13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG
Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Decreet d.d. 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid, zoals tot op heden gewijzigd
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/11/2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende goedkeuring van
het principe, bestek en wijze van gunnen van een gezamenlijke opdracht
voor het leveren van gas
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/07/2007
houdende toewijzing van de opdracht voor het leveren van gas aan nv SPE
brieven van cvba Eandis d.d. 16/12/2010 en 07/02/2011 houdende het
voorstel om over te gaan tot een samenaankoop van gas waarbij de cvba
Eandis zou instaan voor de materiële organisatie van deze opdracht
brief van cvba Eandis d.d. 25/02/2011 houdende samenaankoop aardgas,
bestek, ontwerpbesluiten en aansluitpunten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/04/2011
houdende het voorstel tot gezamenlijke aankoop van gas
bestek levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de
gemeente/OCMW/politiezone op het grondgebied van de gemeente
Bredene

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30/07/2007
de opdracht voor het leveren van gas voor drie jaar toegewezen aan nv SPE.
In een schrijven d.d. 16/12/2010 en 07/02/2011 stelt cvba Eandis voor om
over te gaan tot een samenaankoop van gas voor de periode 2012 – 2014
waarbij de cvba Eandis zou instaan voor de materiële organisatie van deze
opdracht.
De materiële organisatie van de opdracht van levering van gas werd in het
verleden telkens toevertrouwd aan cvba Eandis die instaat voor een
gezamenlijke aankoop waardoor voordeliger voorwaarden kunnen worden
bedongen. cvba Eandis is het gemeentelijk samenwerkingsverband voor
distributiebeheer dat de distributienetbeheerders (voor Bredene is dit
IMEWO) verenigt en o.m. instaat voor de voorbereiding van de strategische
beslissingen met betrekking tot exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van
het distributienet. De bijstand van de cvba Eandis omvat het opmaken van
een voor alle gemeenten eenvormig bestek, het organiseren van de
aanbestedingsprocedure, het analyseren van de offertes en het formuleren
van een gunningsvoorstel. Door deze samenaankoop kan ons bestuur
genieten van de juridische en technische expertise van Eandis. Deze
dienstverlening is kosteloos. Deze samenaankoop waaraan het grootste
deel van de Vlaamse gemeenten deelneemt moet ook leiden tot voordeliger
voorwaarden.
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Het OCMW Bredene, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, politiezone
Bredene – De Haan en de kerkfabrieken op het grondgebied van onze
gemeente hebben destijds door middel van een delegatiebesluit beslist tot
deelname aan deze samenaankoop en het gemeentebestuur aangeduid om
deze opdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Deze besturen/bedrijf
werden inmiddels opnieuw uitgenodigd om ook nu deel te nemen aan deze
samenaankoop.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om:
− goedkeuring te hechten aan het principe van samenaankoop van gas
waarvan de materiële organisatie wordt toevertrouwd aan de cvba
Eandis
− goedkeuring te hechten aan het bestek van de opdracht van levering van
gas, met ingang van 01/01/2012
− de wijze van gunnen van deze opdracht vast te stellen. Door de cvba
Eandis wordt voorgesteld om opnieuw te gunnen na een openbare
aanbesteding.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het principe van samenaankoop
van gas waarbij de cvba Eandis, met maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle, wordt belast met de materiële organisatie van deze
opdracht.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om het OCMW Bredene, de politiezone Bredene/
De Haan, het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en de kerkfabrieken op het
grondgebied van de gemeente voor te stellen om deze opdracht in gezamenlijke
naam uit te schrijven en, in voorkomend geval, de mandaten van deze besturen
te aanvaarden. De gemeente neemt alle procedurele verplichtingen op zich met
betrekking tot deze samengevoegde opdracht. De gemeente zal het
gunningsvoorstel voorleggen aan het OCMW, politiezone Bredene/De Haan,
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en kerkfabrieken alvorens over te
gaan tot effectieve gunning.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het bestek van de opdracht van levering van gas aan de
installaties en gebouwen van de gemeente, en in voorkomend geval van OCMW
Bredene, politiezone Bredene/De Haan, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
en de deelnemende kerkfabrieken, goed te keuren. Dit bestek maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 4
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van deze opdracht vast, meer
bepaald openbare aanbesteding.
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Artikel 5
De gemeente, en in voorkomend geval de andere deelnemende besturen, zijn
zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot
de levering op hun afnamepunten.
Artikel 6
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot deze opdracht van
samenaankoop van gas is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle
mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

Punt 22: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het goedkeuringsbesluit en de
opmerkingen en aanbevelingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening 2009 van het OCMW Bredene, alsook het verslag van de externe
auditcommissie

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

OCMW- decreet
Ministerieel Besluit d.d. 20/06/2004 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/07/2010 van de
jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2009 van het OCMW
verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene d.d.
19/01/2011 betreffende de jaarrekening per 31/12/2009
brief d.d. 04/02/2011 van het Agentschap voor binnenlands bestuur afdeling
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2009 van het OCMW

•
•
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•
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Neemt kennis

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/07/2010 kennis genomen van de
jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2009 van het OCMW. Er werden
door de gemeenteraad geen opmerkingen geformuleerd.
De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap
voor binnenlands bestuur afdeling West-Vlaanderen.
Voorafgaand aan de goedkeuring wordt een externe audit met betrekking
tot de gevoerde boekhouding uitgevoerd.
Door het Agentschap voor binnenlands bestuur afdeling West-Vlaanderen
worden de volgende opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd:
Investeringsprocedure
In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/12/1997 (art.
75, lid 2) dient de ontvanger vooraleer er over een investering wordt
beslist, een financieel verslag op te stellen.
Daarnaast is, overeenkomstig artikel 46§2 van de Organieke wet van
08/07/1976 voorafgaande visering door de ontvanger vereist voor elke
investeringsuitgave. Gevraagd wordt om er op te letten dat in de toekomst
het financieel verslag wordt opgesteld en het eventuele visum wordt
verleend alvorens een bepaalde investering wordt toegewezen.
Verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene
betreffende de jaarrekening per 31/12/2009
De jaarrekening geeft een waar en getrouw beeld van het vermogen, van de
financiële toestand en van de resultaten van het OCMW Bredene en de
passende verantwoording wordt gegeven in de toelichting.

De gemeenteraad neemt kennis van 1° de beslissing van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2009
van het OCMW en van 2° het verslag van de externe auditcommissie.

Punt 23: financiële dienst - Intercommunales. Imewo. Goedkeuring van het voorstel tot een
dubbele kapitaaloperatie met enerzijds een kapitaalvermindering (aandelen A) en anderzijds
een kapitaalverhoging (aandelen F en E)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond
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Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 06/07/2011

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van Finiwo
brief van Imewo d.d. 07/03/2011 betreffende de kapitaaloperatie 2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/04/2011
houdende principiële beslissing om in te tekenen op het voorstel van Imewo
waarbij wordt overgegaan tot een dubbele kapitaaloperatie

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

De deelnemende openbare besturen participeren op dit ogenblik voor 70%
in het kapitaal van Imewo (vertegenwoordigd door aandelen A). De andere
aandeelhouder is Electrabel nv (30%). De raad van bestuur van Imewo
heeft op 25/02/2011 beslist om de kapitaalstructuur van Imewo te
optimaliseren. Deze optimalisatie houdt ‘financieel technisch’ een dubbele
kapitaalbeweging in, nl. een kapitaalreductie door alle aandeelhouders,
gevolgd door een kapitaalverhoging door de openbare besturen (in de vorm
van een herinvestering van het aanvankelijk gereduceerde kapitaal). Er is
dus in principe geen injectie van bijkomende middelen. Hierdoor wijzigt
zowel voor de activiteit van elektriciteit als voor de activiteit gas de
kapitaalverhouding tussen enerzijds de aandeelhouders van de openbare
sector en anderzijds de privéaandeelhouder, waardoor op termijn een
hogere financiële vergoeding toekomt aan de openbare besturen.
De privéaandeelhouder, die op dit ogenblik 30% bedraagt, wenst een
gedeelte van haar participatie terug te nemen, waardoor het aandeel van de
openbare besturen verhoogt. Een dergelijke kapitaalvermindering past in
het scenario dat de Vlaamse decreethouder heeft uitgestippeld, waarbij de
aanwezigheid van een privépartner uitdovend is. Het decreet schrijft
immers voor dat Electrabel uit het aandeelhouderschap van Imewo moet
verdwijnen tegen ten laatste eind 2018.
Een eerste luik van de kapitaaloperatie behelst een kapitaalvermindering
voor 206.347.713,74 EUR waarvan 144.443.411,48 EUR voor de openbare
besturen, zijnde 77.543.988,11 EUR in de activiteit elektriciteit en
66.899.423,37 EUR in de activiteit gas.
Bij het tweede luik van de kapitaaloperatie wordt voorgesteld de bedragen
te behouden binnen Imewo via een kapitaalverhoging in hoofde van de
openbare besturen, vertegenwoordigd door aandelen F (met stemrecht) en
aandelen E’’ (zonder stemrecht). De middelen voor deze kapitaalverhoging
met aandelen F en E’’ door de openbare besturen komen dus uitsluitend uit
de kapitaalvermindering van hun aandeel met terugbetaling op aandelen A.
Er is bijgevolg voor deze operatie geen kapitaalinjectie nodig, tenzij er extra
wordt ingeschreven in de tweede ronde (cfr. infra).
De voorgestelde kapitaalverhoging is noodzakelijk omdat de
distributienetbeheerders moeten blijven beschikken over voldoende
middelen om de uitdagingen van de sector aan te gaan en de ambitieuze
plannen uit te voeren. Uit het strategisch plan van Eandis blijkt dat er
tussen 2010 en 2018 een gestage groei van de investeringen zal zijn.
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Daardoor zullen de geïnvesteerde kapitalen (GIK) – hoofdzakelijk bestaande
uit de RAB (Regulated Asset Base) – van de distributienetbeheerders de
komende jaren stijgen. De billijke vergoeding en de financieringsverhouding
zijn gebaseerd op deze RAB. Het louter reduceren van het kapitaal is
momenteel niet aangewezen om te vermijden dat het eigen vermogen
onder de grens van 33% zou duiken (gezien het uitgangspunt van de Creg
inzake financieringsverhouding heeft dit immers negatieve gevolgen voor de
billijke vergoeding). Meer zelfs, door de onvermijdbare investeringen zou
het doorvoeren van enkel en alleen een kapitaalreductie, in de komende
jaren kapitaalverhogingen onafwendbaar maken. Tenslotte is het aan te
raden dat de openbare besturen voldoende buffer aanhouden. Zo blijft het
mogelijk voor hen om bij het gefaseerd vertrek van Electrabel eventueel het
vrijgekomen kapitaal over te nemen. Daarom lijkt het behoud van de
huidige middelen van de openbare sector in de distributienetbeheerders
momenteel aan te bevelen.
De vergoeding voor dit kapitaal wordt
vergoed volgens de gunstige regulatoire vergoedingsschijf.
De Creg gaat bij de bepaling van de billijke vergoeding uit van de ‘ideale’
financieringsverhouding van 33% met eigen vermogen en 67% met vreemd
vermogen.
Æ Dit houdt in dat op de eerste 33% van de economische waarde van de
netten, een vergoeding zal worden toegekend van ±7,44% op activiteit
elektriciteit en van ±8,28% voor activiteit gas (= eerste en gunstige
regulatoire vergoedingsschijf).
Æ Op het eigen vermogen, dat boven de 33% wordt aangehouden,
ontvangen de deelnemers een lagere verhouding van ±4,60% (= tweede en
regulatoire vergoedingsschijf).
Door de gewijzigde verhouding tussen de privéaandeelhouder en de
aandeelhouders van de openbare sector door deze dubbele
kapitaalbeweging, ontstaat voor de openbare besturen een verhoogd
rendement. Op de gezamenlijke E, E” en F bedraagt dit rendement
gemiddeld 6,25% in de periode 2011-2018 (t.o.v. 4,6% zoals in het budget
2010 voorzien). De overblijvende aandelen A situeren zich in de eerste
regulatoire schijf. De nieuw te creëren aandelen F en E” zullen in functie
van de voornoemde drempel t.a.v. de RAB op termijn evolueren naar de
eerste regulatoire schijf. De onderlinge kapitaalverhouding tussen de
openbare deelnemers blijft behouden tussen de openbare deelnemers
indien er een evenredige onderschrijving is van de aandelen F en aandelen
E”.
Electrabel nv is bereid af te zien van het recht om deel te nemen aan
eventuele toekomstige kapitaalverhogingen, voor zover het eigen vermogen
van Imewo niet daalt onder de 33%. Dit voordeel wordt geschat op zo’n
37 miljoen euro extra billijke vergoeding, in de veronderstelling dat er een
volledige uitrol komt van Slimme Meters. Dit zou bijgevolg ook voor de
gemeente Bredene een financieel voordeel opleveren.
De dubbele kapitaalbeweging zal reeds vanaf midden 2011 resulteren in een
verhoogd rendement in hoofde van de openbare besturen door de stijging
van hun proportioneel aandeel in de eerste (gunstige) regulatoire schijf.
De volledige kapitaaloperatie is ook verwerkt in een ontwerp van
statutenwijziging dat bij de deelnemers van Imewo voorligt als eerste
agendapunt van de algemene vergadering van 27/06/2011. De volledige
kapitaaloperatie kan pas geschieden onder voorbehoud van goedkeuring van
deze statutenwijziging.
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Het stemrecht van Electrabel zal op de algemene vergadering, als gevolg van
de optimalisering van de kapitaalstructuur, beperkt worden tot 25% + 1
aandeel.
De kapitaalverhoging valt uiteen in twee rondes. Concreet betekent dit het
volgende :
Æ een eerste ronde zonder kapitaalinjectie (kapitaalvermindering van
aandelen A) : het maximum in te tekenen bedrag wordt berekend à rato
van het huidig aantal aandelen A waarover de gemeente Bredene beschikt
- activiteit elektriciteit aandelen Fe + E”e
778.807,85 EUR
- activiteit ga aandelen Fg + E”g
643.978,06 EUR
TOTAAL
1.422.785,91 EUR
(= aandeel gemeente Bredene in het totale bedrag van de eerste
kapitaalverhoging van de openbare besturen t.b.v. 144.443.441,48 EUR)

•

•

•

•

•

Dit bedrag stemt overeen met het aandeel ‘gemeente Bredene’ in de
kapitaalvermindering.
Dit betekent dat voor dit deel van de
kapitaalverhoging geen storting van cashmiddelen is vereist.
Æ een tweede ronde met kapitaalinjectie
Het gemeentebestuur kan voor elke activiteit (gas en elektriciteit) beslissen
tot intekening op een bijkomend bedrag, op voorwaarde dat niet alle
openbare besturen zouden intekenen op het hen toekomend deel uit de
eerste ronde. In de tweede ronde zal de toekenning gebeuren à rato van
de opgegeven bedragen. Bij overintekening zal worden overgegaan tot een
proportionele reductie in functie van de door de geïnteresseerde
opgegeven bedragen, bij voorrang toe te wijzen aan de aandelen F. Indien
ons bestuur zou opteren voor een deelname aan de tweede ronde, zal
Imewo ons ten laatste op 20/06/2011 informeren over de uiteindelijke
bedragen waarvoor ons bestuur inschrijft (over te maken tegen uiterlijk
30/06/2011 op het rekeningnummer van Imewo). Het gemeentebestuur
kan hiervoor wel een maximumbedrag vaststellen.
De kapitaaloperatie wordt beschouwd per distributienetbeheerder en kan
slechts doorgaan voor Imewo indien de voorgestelde kapitaalverhoging ten
belope van 90% van het aandeel toekomend aan de openbare sector wordt
onderschreven.
De beslissing van de gemeenteraad dient uiterlijk 15/06/2011 te worden
meegedeeld aan het secretariaat van Imewo. Indien geen beslissing tegen
dan wordt overgemaakt gaat Imewo ervan uit dat ons bestuur niet zal
deelnemen aan bovenvermelde kapitaalverhoging.
Alle bepalingen en principes van dit dossier vormen een onverbrekelijk en
ondeelbaar geheel. Het is echter wel zo dat indien er niet wordt
ingeschreven op de tweede ronde, deze voorgestelde kapitaaloperatie geen
enkel financieel gevolg kent.
Op vandaag is nog niet gekend wat de hoogte van het bedrag zal zijn voor
de tweede ronde van de kapitaalverhoging. Alles hangt af van het aantal
besturen dat intekent op de eerste ronde. Even goed is het mogelijk dat
alle openbare besturen beslissen dat de kapitaalvermindering mag
aangewend worden om de eerste ronde van de kapitaalverhoging uit te
voeren en er zo geen tweede ronde noodzakelijk is.
Het behoort tot de autonomie van de gemeente om al dan niet in te
tekenen op deze kapitaalverhoging. Ons bestuur kan in principe beslissen
om geen bijkomende aandelen te nemen in Imewo. Dit is evenwel niet
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aangewezen om diverse redenen :
- van elk bestuur mag verwacht worden dat verantwoordelijkheid wordt
genomen in deze strategisch cruciale intercommunale
- het rendement ligt aanzienlijk hoog – geraamd op 6,25% voor de F, E en
E” aandelen
- in 2018 dienen de openbare besturen voor 100% aandeelhouder te zijn
van Imewo. Op vandaag is dit slechts 70%. Deze kapitaaloperatie past
reeds in de toekomstige verwerving van aandelen die de publieke sector te
wachten staat tegen 2018.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in te tekenen op
zowel de eerste als de tweede ronde van de kapitaalverhoging. Voor de
eerste ronde zijn geen extra kredieten nodig. Voor intekening op de
tweede ronde dienen wel de nodige fondsen ter beschikking te worden
gesteld. Voorstel is om enerzijds het bedrag voor deelname aan de tweede
ronde te beperken tot 200 000 EUR en om anderzijds de middelen te
bekomen door overboeking uit het gewoon reservefonds, waar op vandaag
nog voldoende middelen ter beschikking zijn. Het bedrag zal nooit exact
200 000 EUR bedragen omdat de waarde van de aandelen geen afgerond
bedrag is. Het quotiënt dat bekomen wordt na deling van het bedrag van
200 000 EUR met de waarde van de aandelen zal namelijk een restbedrag
vertonen. De specifieke toekenning van welke aandelen tegen welk bedrag
zullen worden toegekend zal later worden meegedeeld (uiterlijk tegen
20/06/2011). Of de tweede ronde al dan niet doorgaat hangt af van het
aantal intekeningen op de eerste ronde (cfr. supra).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Terugbetaling
van
deelnemingen
in
overheidsondernemingen
–
kapitaalvermindering
aandelen A - Imewo
Overboekingen uit
het
gewoon
reservefonds

Raming Budgetcode
1.422.785,91 EUR xxx/862-51 – 11/11

Dienst
BD

De gemeenteraad zal
de nodige kredieten via
de
eerstvolgende
budgetwijziging
2011
voorzien
GD
200 000,00 EUR 060/994-01
De gemeenteraad zal
de nodige kredieten via
de
eerstvolgende
budgetwijziging
2011
voorzien

UITGAVEN
Omschrijving
Volstorting
deelnemingen

van
in
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Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
778 807,85 EUR 552/812-51
(16 899 aandelen)

Dienst
BD

49

overheidsondernemingen
–
kapitaalverhoging
aandelen F + E” –
Imewo – ronde 1

Volstorting
van
deelnemingen
in
overheidsondernemingen
–
kapitaalverhoging
aandelen F + E” –
Imewo – ronde 2

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

599 263,11 EUR 551/812-51
(9 735 aandelen)
44 414,95 EUR 551/812-51
(722 aandelen)
De gemeenteraad zal
de nodige kredieten via
de
eerstvolgende
budgetwijziging
2011
voorzien
± 200 000,00 EUR XXX/812-51
BD
De gemeenteraad zal
de nodige kredieten via
de
eerstvolgende
budgetwijziging
2011
voorzien

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om in te tekenen op
de kapitaalsverhoging van Imewo :
- Fe aandelen – activiteit elektriciteit : 778.807,85 EUR voor de eerste ronde –
16 899 aandelen
- Fg aandelen – activiteit gas
: 599.263,11 EUR voor de eerste ronde –
9 735 aandelen
- E”e aandelen – activiteit elektriciteit :
0,00 EUR voor de eerste ronde
0 aandelen
- E”e aandelen – activiteit gas
: 44.414,95 EUR voor de eerste ronde 722 aandelen
en dit onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring van de statutenwijziging
door de algemene vergadering in zitting van 27/06/2011 en anderzijds een
globaal bereikt inschrijvingsbedrag door de deelnemende gemeenten dat
overeenkomt met minstens 90% van de door Imewo voorgestelde
kapitaalverhoging.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de deelname de tweede ronde van
de kapitaaloperatie waar financiële consequenties aan verbonden zijn. Het
bedrag voor deelname aan deze tweede ronde wordt beperkt tot maximum
200 000 EUR en de nodige middelen zullen worden onttrokken aan het gewoon
reservefonds.
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Punt 24: financiële dienst - Brandbeveiliging. Omslag brandweerkosten 2004. Kennisneming
van het intrekken en opnieuw vaststellen van het definitief aandeel van de kosten

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende civiele bescherming,
gewijzigd bij wet d.d. 15/01/1999
artikel 16 van de wet d.d. 20/07/2005 houdende diverse bepalingen

•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

brief d.d. 14/02/2011 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2004
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 28/02/2011 van de vaststelling van het definitief aandeel van de
brandweerkosten 2004
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 21/03/2011 van het
definitief aandeel van de gemeente in de kosten voor de brandbeveiliging
voor het dienstjaar 2004
brief d.d. 16/03/2011 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de herberekening van de omslag brandweerkosten dienstjaar
2004 – gemeenterekening 2003 op basis van correcte bevolkingscijfers
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 04/04/2011 van het intrekken en opnieuw vaststellen van het definitief
aandeel van de brandweerkosten 2004

De gemeenteraad nam in zitting d.d. 21/03/2011 kennis van het definitief
aandeel van de gemeente ten bedrage van 169 388,19 EUR, in de kosten
voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar 2004. De gemeenten die over
geen brandweerdienst beschikken betalen een bijdrage die berekend wordt
volgens een formule waarbij niet alleen de bevolkingscijfers, maar ook de
brandweerkosten en het kadastraal inkomen de componenten zijn.
Op 16/03/2011 ontving ons bestuur een schrijven van de
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provinciegouverneur met de melding dat het definitief aandeel van de
gemeente opnieuw moest vastgesteld worden daar de oorspronkelijke
berekening gebeurde op basis van niet correcte bevolkingscijfers. Het nieuw
vastgesteld aandeel bedraagt 169 438,72 EUR (50,53 EUR meer dan
oorspronkelijk vastgesteld).
Beschikbare kredieten (art.nr. 11/04 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2004: 160 000,00 EUR
- Noodzakelijk bijkrediet: 9 438,72 EUR.
Het overgedragen begrotingskrediet is ontoereikend en moet opgenomen
worden in de budgetwijziging 2011 – vorige dienstjaren.

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

Neemt kennis

Raming

Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
160 000,00 EUR 351/435-01 11/04
GD
(gedeeltelijk
overgedragen via het
T-formulier)
via
9 450,00 EUR Krediet
budgetwijziging 2011
– vorige dienstjaren

De gemeenteraad neemt kennis van het intrekken en opnieuw vaststellen van
het definitief aandeel in de kosten voor de brandbeveiliging dienstjaar 2004
meer bepaald 169 438,72 EUR in plaats van 169 388,19 EUR.

Toegevoegde punten:

Punt 25: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Kristof Vermeire namens de CD&Vfractie. Ondervraging van het schepencollege over de renovatie van het gemeentelijk
zwembad

Aanwezig

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

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

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

Feiten, context
Toelichting
en argumentatie
Reeds verschillende malen kwam ik in deze gemeenteraad namens mijn fractie
tussen in verband met de renovatie van het gemeentelijk zwembad.
Herhaaldelijk drukte ik daarbij mijn bezorgdheid uit over de vooruitgang en de
timing van de werken. Op de gemeenteraad van 21 februari 2011 verzekerde de
schepen van openbare werken mij echter dat einddatum van de werken zou
gehaald worden en dat het zwembad dus op 1 juli 2011 terug zou open gaan. In
de gemeenteraad van 21 maart 2011 heb ik niettemin nog eens gevraagd of deze
timing inderdaad zou worden gerespecteerd. Maar gezien de schepen er niet
was, heb ik toen geen antwoord gekregen. Ik heb er toen op gewezen dat het
niet respecteren van deze datum zou leiden tot problemen bij de
zwemverenigingen en bij de zomerwerking van de buitenschoolse kinderopvang.
Ik heb ook de verschillende werfverslagen van de renovatie nagelezen. Volgende
opmerking van de ontwerper uit het werfverslag van 10 maart 2011 frappeert
mij: “In elk geval (zoals al eerder en meermaals gemeld) is het zwembad aan het
einde van zijn levensduur, het nu nog acht jaar openhouden, lijkt ondoenbaar, o.a.
betonrot, niet conformiteit normering, brandstabiliteit, CV en overige technieken enz;
nu wordt er geen enkele structurele ingreep uitgevoerd, enkel uitwendige aanpassingen
en dit op vraag van het Bestuur”.
Op het einde van vorig jaar verklaarde de schepen in de pers dat er binnen tien
jaar een nieuw zwembad wordt gebouwd en dat, in voorkomend geval, het
huidig zwembad zal omgebouwd worden tot polyvalente sporthal. Als ik
bovenstaande opmerking van de ontwerper mag geloven, heeft het huidige
zwembad zelfs geen levensduur meer van acht jaar, laat staan van tien jaar.
Gezien de zware gebreken dat het gebouw blijkbaar vertoont, kan men zich
ook afvragen of het ombouwen ervan tot polyvalente sporthal haalbaar is.
Vragen
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Graag kreeg ik van het schepencollege een antwoord op de volgende vragen:
• Zal de voorziene einddatum van de renovatiewerken gerespecteerd
worden en het zwembad terug open gaan op 1 juli 2011? Zo neen,
welke einddatum voorziet men dan?
• Wat is de reactie van het schepencollege op bovenvermelde opmerking
van de ontwerper, waarin hij stelt dat het zwembad nu nog acht jaar
openhouden ondoenbaar lijkt?
• Is het, gezien de zware gebreken dat het gebouw blijkbaar vertoont, nog
steeds de bedoeling om het huidige zwembad op termijn om te bouwen
tot polyvalente sporthal?
Antwoord van 1° schepen Jacques Deroo
De planningstabel die telkens bij de werfverslagen is gevoegd en die wordt
opgemaakt door de architect, vermeldt 16 juni als einddatum van de werken
door de aannemer. Na deze datum moeten evenwel nog een aantal werken
worden uitgevoerd door de eigen diensten, het zwembad dient gevuld, de
installaties dienen opnieuw op gang gebracht, … Zonder onvoorziene
omstandigheden of eventuele defecten aan de installaties moet het bijgevolg
mogelijk zijn om het zwembad effectief opnieuw te openen op 1 juli a.s. . Voor
de buitenaanleg werd geen aannemer gevonden via de reguliere
aanbestedingsprocedure. De toewijzing van deze opdracht kon alsnog gebeuren
na een nieuwe onderhandelingsprocedure waardoor dit werk met vertraging
wordt aangevat. Dit zal evenwel geen invloed hebben op de ingebruikname van
het zwembad.
Uit de werfvergaderingen is gebleken dat er zich bij werken van deze aard en
omvang steeds onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Om deze
reden werd pro-actief contact genomen met de zwemverenigingen. Uit de
overlegvergadering met deze verenigingen is gebleken dat een eventuele
vertraging met enkele weken geen probleem zal stellen aangezien de activiteiten
van deze verenigingen pas op 15 augustus opnieuw opstarten. Een eventuele
vertraging met enkele weken zal uiteraard ook geen problemen stellen voor de
scholen.
Het werfverslag waarnaar raadslid Vermeire verwijst, vermeldt ook dat aan het
zwembad geen structurele ingrepen worden uitgevoerd. In dit verband wordt
verwezen naar de beslissing van de gemeenteraad van 24/01/2011 dat een
duidelijk onderscheid maakt tussen de werken aan het gebouw (606.525,85
EUR) en de werken in eigen regie voor een totaal bedrag van 125.000 EUR,
waarvan een deel bestemd is voor het zwembad. Dit impliceert dat aan het
eigenlijke zwembad slechts 100.000 EUR wordt besteed. De stelling van raadslid
Vermeire dat 750.000 EUR wordt gespendeerd aan het “zwembad” is dus
onjuist. Het grootste deel van de investering gebeurt immers aan het gebouw
dat later, éénmaal een nieuw zwembad is gebouwd, zal kunnen worden gebruikt
als polyvalente sportzaal. Conclusie is dus dat + 100.000 EUR wordt
geïnvesteerd in de renovatie van de zwemkuip en + 600.000 EUR in een
gebouw dat straks een nieuwe bestemming zal krijgen als sportzaal. De
beperkte renovatie moet het mogelijk maken om het zwembad nog minstens 8
jaar open te houden.
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Tussenkomsten

•

•

•

Raadslid Kristof Vermeire die geen geloof hecht aan het verhaal dat met de
investering van 600.000 EUR in het gebouw van het zwembad naar de
toekomst toe ook een nieuwe sportzaal wordt gecreëerd. Anderzijds wijst
het raadslid erop dat bij de voorlegging van de plannen van de renovatie van
het zwembad nooit is gesteld dat het hier een tijdelijke renovatie betrof in
afwachting van de bouw van een nieuw zwembad. Bij een tussenkomst van
het raadslid over een nieuw zwembad, werd dit voorstel overigens
afgewimpeld omdat het te voorbarig was. Het raadslid meent dat dit
nochtans een belangrijk gegeven was voor het dossier dat hiervan evenwel
geen melding maakte.
Burgemeester Steve Vandenberghe die stelt dat het dossier van de
renovatie van het zwembad wel degelijk een doordacht dossier is en dat het
niet aan de gemeenteraad of gemeenteraadsleden is om hierover
paniekvoetbal te spelen. De zwemverenigingen werden inmiddels uitvoerig
geïnformeerd over de stand van de werken en de planning en worden de
volgende weken verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de
werken. Tevens merkt de burgemeester op dat o.m. de architect heeft
gestimuleerd om vooral het gebouw te renoveren, zodat dit gebouw later
nog zou kunnen fungeren als polyvalente zaal. Alle van de vele zwembaden
die in de jaren 70 werden gebouwd, moeten nu worden gerenoveerd.
Sommige gemeentebesturen sluiten hun zwembad, andere besturen nemen
dan weer hun verantwoordelijkheid en renoveren het zwembad c.q. frissen
het zwembad op. Op termijn zal een nieuw zwembad moeten worden
gebouwd met de financiële gevolgen die hieraan zijn verbonden. De
burgemeester stelt dan ook voor om in de volgende legislatuur hiervoor
een commissie op te richten die dit belangrijk dossier moet begeleiden. De
burgemeester vestigt er de aandacht op dat met de huidige renovatie het
zwembad nog enkele jaren zijn dienst zal kunnen bewijzen en dat de
investeringen in het gebouw niet verloren zijn gelet op de toekomstige
functie van dit gebouw. Het is evenwel begrijpelijk dat de architect zich via
de werfverslagen indekt en wijst op de beperkingen dient inherent zijn aan
de beperkte renovatie.
Raadslid Kristof Vermeire die repliceert door er op te wijzen dat hij
geenszins paniekvoetbal heeft gespeeld, maar enkel de opmerkingen terzake
van de architect heeft herhaald. Deze opmerkingen zijn in die mate
onrustwekkend dat hieraan niet kan worden voorbijgegaan. Het raadslid
herhaalt dat hij weinig geloof hecht aan het verhaal dat met de huidige
investering in het zwembad naar de toekomst toe ook een nieuwe sportzaal
wordt gecreëerd. Hij pleit er dan ook voor om, net zoals dit voor het
zwembad is gebeurd, een studie te laten verrichten naar de haalbaarheid
van de omvorming van het zwembad naar polyvalente sportzaal. Namens
zijn fractie zegt het raadslid ook de medewerking toe aan de commissie die
zal worden opgericht voor de begeleiding van het dossier “nieuw
zwembad”.

Punt 26: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Lionel Clybouw
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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,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Lionel Clybouw
en argumentatie
Raadslid Lionel Clybouw verwijst naar de cursus Start to Help die werd gevolgd
door heel wat inwoners. Tijdens de laatste les van deze cursus wordt telkens
een demonstratie gegeven met een AED-toestel. Dergelijk toestel biedt 60%
meer kans op een goede afloop bij plots hartfalen. Het raadslid pleit er dan ook
voor om de nodige budgetten te voorzien voor de aankoop van dergelijke
toestellen die dan kunnen worden geplaatst op drukbezochte locaties.
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