VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/05/2011

Secretariaat - Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het
Gemeentedecreet

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



Feiten, context

en argumentatie



artikel 29 van het Gemeentedecreet

De eerstvolgende zitting na de gemeenteraad van 23/05/2011 is gepland op
27/06/2011. Na het vaststellen van de agenda voor de oproeping tot de
zitting van 23/05/2011 ontving ons bestuur :
1) de uitnodiging tot de algemene vergadering van IVOO op 28/06/2011.
Het is noodzakelijk om de vertegenwoordigers van ons bestuur in deze
algemene vergadering aan te duiden tijdens de gemeenteraadszitting van
23/05/2011
2) een schrijven van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen van de
inwoners van de gemeente die op 01/01/2011 recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging.
Het is noodzakelijk om de overeenkomst met de
Kruispuntbank ter kennisgeving voor te leggen in de gemeenteraadszitting
van 23/05/2011. Indien de akteneming wordt uitgesteld tot de zitting van
27/06/2011 ontvangen de rechthebbenden pas in juli hun brief tot het
bekomen van een gratis rol restafvalzakken (een maand later dan
gewoonlijk), wat voor kansarme gezinnen of hulpbehoevenden erg nadelig
is.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor
om, ingevolge de hoogdringendheid, volgende punten toe te voegen aan de
dagorde van de zitting van de gemeenteraad van heden:
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1.Intergemeentelijke samenwerking.
Algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO op 28/06/2011. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers
2. Algemeen.
Toekenning van gratis huisvuilzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van overeenkomst met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om aan de gemeente Bredene
een lijst te bezorgen van de inwoners van de gemeente die een
verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enige artikel
De gemeenteraad besluit om volgende punten toe te voegen aan de dagorde van
de zitting van de gemeenteraad van heden:
1.Intergemeentelijke samenwerking.
Algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO op 28/06/2011.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers
2. Algemeen. Toekenning van gratis huisvuilzakken aan bepaalde categorieën
van inwoners. Kennisneming van overeenkomst met de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van
de inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake
geneeskundige verzorging genieten

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/04/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten



Schepen Jacky Maes die verwijst naar punt 14 van het verslag van de vorige
zitting “Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement
buitenschoolse kinderopvang”, meer in het bijzonder naar de tussenkomst
van raadslid Dany Hollevoet en de goedkeuring van de bepalingen met
betrekking tot de annuleringsvergoeding voor zover deze bepalingen
wettelijk zijn i.c. niet indruisen tegen artikel 74 van de wet op de
marktpraktijken en de consumentenbescherming. Uit het onderzoek van de
secretaris is gebleken dat de diensten die worden geboden door ons
bestuur en bijgevolg ook de bedoelde annuleringsvergoeding niet vallen
onder het toepassingsgebied van deze wet die uitsluitend de verbintenissen
regelt tussen ondernemingen en consumenten. Onder onderneming wordt
verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze
een economisch doel nastreeft. Het spreekt voor zich dat een (lokale)
overheid niet als onderneming kan worden gecatalogeerd en dat bijgevolg
de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming niet van
toepassing is op de diensten geleverd door deze (lokale) overheden. Tevens
merkt schepen Jacky Maes op dat de dienstverlening door een openbaar
bestuur niet ressorteert onder het verbintenissenrecht. De tarieven
worden immers eenzijdig, en dus niet door middel van een wederzijdse
overeenkomst, vastgelegd door de overheid.
Schepen Eddy Gryson die met betrekking tot de tussenkomst van het
raadslid Gilbert Vanleenhove over punt 18 van vorige zitting “Vaststellen
verbod uitvoering bouwactiviteiten tijdens het zomerseizoen” waarbij het
raadslid opmerkte dat deze stedenbouwkundige verordening zonder
duidelijke en voorafgaandelijke informatie als toegevoegd punt werd
voorgelegd aan de GECORO en dat hierover geenszins werd gestemd door
de GECORO, er de aandacht op vestigt dat hij hierover onmiddellijk
contact heeft genomen met de voorzitter van dit adviesorgaan. De
GECORO-voorzitter heeft naar aanleiding hiervan bevestigd dat dit punt
wel degelijk geagendeerd was en dat hierover ook effectief werd gestemd.
Met betrekking tot het ontbreken van een “authentieke” handtekening op
het verslag, heeft de voorzitter aangegeven dat de handtekening in digitale
vorm werd geplaatst met zijn uitdrukkelijke goedkeuring.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die bevestigt dat het punt inderdaad op de
agenda stond van de bewuste vergadering, maar anderzijds opmerkt dat de
informatie hierover pas tijdens de vergadering werd bezorgd aan de leden
van de GECORO waardoor het niet mogelijk was om dit grondig voor te
bereiden. Tevens blijft het raadslid erbij dat geen echte stemming heeft
plaatsgevonden over de invoering van dit bouwverbod.
Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot punt 25 “Ondervraging
van het college van burgemeester en schepenen over de renovatie van het
zwembad” herhaalt dat zijn fractie bereid is om medewerking te verlenen
aan de commissie die het dossier van de bouw van een nieuw zwembad
moet begeleiden, maar tevens opmerkt dat zijn fractie wenst dat deze
commissie onmiddellijk van start zou gaan en de CD&V ook effectief van
nabij zou worden betrokken bij dit dossier.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 26/04/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: technische dienst - Kansspelen. Wet van 07/05/1999 op de kansspelen, de
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en latere
wijzigingen. Kansspelinrichtingen klasse II. Vaststellen van de voorwaarden van het
convenant Gemeente Bredene-Golden Palace Waterloo nv voor het exploiteren van een
speelautomatenhall op het adres Kapelstraat 77

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



Wet van 07/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten



Wet en Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement
op de Arbeidsbescherming
Besluit d.d. 06/02/1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning en latere
wijzigingen (rubriek 32.5 van het VLAREM I)
Koninklijk Besluit d.d. 28/02/1991 betreffende de inrichtingen, die onder de
toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30/07/1979 betreffende de
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
Koninklijk Besluit d.d. 07/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor
de preventie van brand en ontploffing, waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen en latere wijzigingen
Wet d.d. 10/11/2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening, inzonderheid artikel 17







Verslag gemeenteraadszitting 23/05/2011

4




brief van Golden Palace Waterloo nv d.d. 28/03/2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/05/2011
betreffende voorstel tot afsluiten convenant Gemeente Bredene – Golden
Palace Waterloo nv voor het exploiteren van een speelautomatenhall op
het adres Kapelstraat 77

Feiten, context

en argumentatie

Golden Palace Waterloo nv, p/a Massimo Menegalli, Avenue des Croix de
Guerre 120, 1120 Brussel, plant de vestiging van een kansspelinrichting
klasse II (speelautomatenhall Aquasino) op het adres Kapelstraat 77.
Overeenkomstig de wet van 07/05/1999 op de kansspelen, de
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
en latere wijzigingen, dient daartoe een vergunning afgeleverd door de
Kansspelcommissie, die ressorteert onder het Ministerie van Justitie.
Voorafgaandelijk echter dient een convenant afgesloten tussen de
gemeente, waar de kansspelinrichting zich zal bevinden en de exploitant
(discretionaire bevoegdheid van de gemeente).
Een specifieke voorwaarde voor het afsluiten van een convenant is dat de
kansspelinrichting klasse II niet mag worden gevestigd in de
nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen, die
vooral door jongeren bezocht worden, plaatsen, waar erediensten
worden gehouden en gevangenissen. Voor deze aanvraag is er volgens
de technische administratie geen probleem. Een desbetreffend plan kan aan
aanvrager worden bezorgd.





Voorstel tekst convenant
OVEREENKOMST, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 34 VAN DE
WET
VAN
07/05/1999
OP
DE
KANSSPELEN,
DE
WEDDENSCHAPPEN, DE KANSSPELINRICHTINGEN EN DE
BESCHERMING VAN DE SPELERS
Tussen:
1. de Gemeente Bredene, vertegenwoordigd door Steve Vandenberghe,
burgemeester en Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris met zetel
Centrumplein 1, 8450 Bredene, handelend in uitvoering van het besluit
van de gemeenteraad d.d.
en
2. Golden Palace Waterloo nv, hier vertegenwoordigd door Massimo
Menegalli met maatschappelijke zetel Chaussée de Bruxelles 200F, 1410
Waterloo, wordt overeen gekomen hetgeen volgt
I. Aard en voorwerp van de overeenkomst
Artikel 1
Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bepaald in artikel 34 van de
wet van 07/05/1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en latere wijzigingen.
Het contract betreft de uitbating van een speelautomatenhall klasse II,
genaamd Aquasino op het adres Kapelstraat 77, 8450 Bredene
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Huidige overeenkomst wordt afgesloten
voorwaarden, die worden geformuleerd

onder

de

uitdrukkelijke

II. Voorwaarden
Artikel 2
In het kader van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten dienen de speelzalen zich
te profileren als inrichtingen van vrijetijdsaanbod en uitgangleven van de
gemeente en dienen hierin een hoge kwaliteit na te streven. De
kwaliteitstoets betreft zowel de vormgeving en inrichting van de zaak als de
service en begeleiding van de bezoekers. Inzake speelautomaten dient een
voldoende ruim en gevarieerd aanbod te worden voorzien, rekening
houdend met de daartoe wettelijk gestelde grenzen.
Artikel 3
Er dient tijdens de openingsuren continue camerabewaking voorzien,
waarvan de tapes of de registratie onder een andere vorm volgens de
vigerende regelgeving ter controle kunnen worden opgevraagd door
daartoe wettelijk en conventioneel bevoegde diensten.
Artikel 4
Huidige overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende
voorwaarde van het behouden van een vergunning, afgeleverd door de
kansspelcommissie voor voornoemde uitbating, alsook van het vervullen
van de eventuele voorwaarden, die uitdrukkelijk in deze vergunning werden
opgenomen.
Artikel 5
Ongeacht de voorwaarden, die eventueel door de kansspelcommissie
worden opgelegd, dient de exploitatie bijkomend aan de hierna opgesomde
voorwaarden te voldoen:
a. Er wordt geen sluitingsuur vastgelegd. De uitbating moet tijdens de
openingsuren vrij toegankelijk zijn.
b. De speelzaal moet volledig afgescheiden zijn van andere
bestemmingsruimten
c. In de uitbating mogen geen alcoholische dranken geschonken, noch
verbruikt worden
d. In de uitbating, noch in de aanhorigheden, mogen maaltijden worden
aangeboden
e. Personen onder de 21 jaar moeten de toegang tot de uitbating ontzegd
worden, zelfs zo deze worden vergezeld van een persoon, die de
leeftijd van 21 jaar reeds heeft bereikt
f. De uitbating mag niet het voorwerp uitmaken van een onderverhuring,
in de meest brede betekenis van het woord
g. De speelautomaten, van welke aard of vorm ook, mogen niet zichtbaar
zijn van buitenaf
h. In de uitbating moet op diverse plaatsen het nummer van de hulplijn
(volledig nummer vermelden), alsook de adressen van de hulpverlening
zichtbaar uitgehangen en vermeld worden
i. Aan de in- en uitgang moeten folders geplaatst en beschikbaar zijn, die
een waarschuwing inhouden tegen gokverslaving
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j.

Het personeel moet op duidelijk herkenbare wijze (met
naamvermelding) toezicht houden op eventuele misbruiken inzake
besteding en de werkingsregels, zoals wettelijk werd voorzien bij KB
van 22/12/2000
k. De wettelijke bepalingen, vervat in de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers en latere wijzigingen, alsook in haar
uitvoeringsbesluiten, moeten nageleefd zijn
l. Vóór de aanvang van de exploitatie dient de Gemeente Bredene in het
bezit te zijn van volgende documenten:
- Een gunstig brandveiligheidsverslag (brandweer Oostende)
- Polis “Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid”, conform de wet van
30/07/1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (verzekeringsmakelaar)
Het niet naleven van één van deze voorwaarden heeft van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing de onmiddellijke
verbreking van huidige overeenkomst tot gevolg
III. Gemeentelijk toezicht
Artikel 6
Het toezicht op de exploitatie zal worden uitgeoefend door de daartoe
bevoegde personeelsleden van de Gemeente Bredene en de lokale politie –
politiezone Bredene/De Haan.
IV. Individueel karakter van de overeenkomst
Artikel 7
Huidig contract, alsook de vergunning, die door de kansspelencommissie
wordt afgeleverd, is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Indien de in deze overeenkomst en de in de vergunning vermelde
beheerder de hoedanigheid van beheerder/uitbater heeft verloren, dient de
nieuwe ondernemer een nieuwe overeenkomst af te sluiten en een nieuwe
vergunning te bekomen, vooraleer de uitbating terug actief in werking kan
worden gesteld.
V. Intrekking van de overeenkomst
Artikel 8
De Gemeente Bredene en de lokale politie – Politiezone Bredene/De Haan
behouden zich het recht voor om, in toepassing van hetzij de haar
toegekende bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde, hetzij
andere haar wettelijk toegekende bevoegdheden, alle nodige maatregelen te
nemen teneinde door de uitbating veroorzaakte overlast, onder welke
vorm ook, te doen ophouden en dit zonder enige nadelige erkentenis
rechtens en zonder dat hiervoor door de uitbater enige vorm van
schadevergoeding kan worden geëist.
De uitbater en de kansspelcommissie worden van deze beslissing per
aangetekend schrijven in kennis gesteld.
Artikel 9
De overeenkomst kan worden ingetrokken door de Gemeente Bredene,
mits de uitbater daarvan zes maand voordien per aangetekend schrijven in
kennis worden gesteld.
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Artikel 10
De overeenkomst kan worden ingetrokken door de uitbater, mits de
Gemeente Bredene en de kansspelcommissie daarvan zes maand voordien
per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld.
Artikel 11
De uitbater en de kansspelcommissie worden van deze overeenkomst per
aangetekend schrijven in kennis gesteld.
Huidige overeenkomst wordt afgesloten te Bredene en wordt opgesteld in
zoveel exemplaren als er partijen zijn.
Partijen tekenen voor “gelezen en goedgekeurd”
Namens de Gemeente Bredene

Namens Golden Palace Waterloo nv

Yannick Wittevrongel Steve Vandenberghe
secretaris
burgemeester

Tussenkomsten



In de speelautomatenhall zullen niet meer dan 30 speelautomaten opgesteld
zijn, waardoor geen milieuvergunning is vereist. Conform VLAREM I
(rubriek 32.5 lunaparken) is een vergunning klasse 2 vereist vanaf 30
speelautomaten.



De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
voorwaarden van het convenant Gemeente Bredene-Golden Palace
Waterloo nv betreffende de uitbating door laatstgenoemde contractant van
een speelautomatenhall klasse II, genaamd Aquasino op het adres
Kapelstraat 77, 8450 Bredene en dit conform de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten.



Raadslid Gilbert Vanleenhove die vaststelt dat er geen sluitingsuur is
opgenomen in het convenant en die wenst te vernemen of dit wettelijk is.
Tevens stelt het raadslid met genoegen vast dat de toegang tot
kansspelinrichtingen is verboden voor jongeren onder de 21 jaar, aangezien
hij daartoe destijds nog een parlementair initiatief heeft genomen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat volgens de wettelijke
bepalingen kansspelinrichtingen 24 uur op 24 uur mogen geopend zijn.



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de voorwaarden van het
convenant Gemeente Bredene-Golden Palace Waterloo nv betreffende de
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uitbating door laatstgenoemde contractant van een speelautomatenhall klasse II,
genaamd Aquasino op het adres Kapelstraat 77, 8450 Bredene en dit conform
de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en latere wijzigingen en
haar uitvoeringsbesluiten. De desbetreffende overeenkomst maakt integrerend
deel uit van onderhavig besluit.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van de
aandeelhouders van IKWV op 29/06/2011. 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, 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




brief IKWV d.d. 20/04/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/05/2011
betreffende de voordracht van Rudi Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 29/06/2011




Feiten, context

en argumentatie

Met een schrijven d.d. 20/04/2011 nodigt IKWV ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op 29/06/2011.
Agenda
- wijziging mandaat revisor wegens pensionering dhr. Cleppe
- goedkeuren werkingsverslag 2010
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-



goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op
31/12/2010
- bestemming resultaat
- verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en
accountant
- rondvraag
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
Rudi Debeuckelaere
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 :
 Rudi Debeuckelaere bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Er is 1 onthouding
 Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Derbylaan 69 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV
op 29/06/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 29/06/2011.

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan). Intrekken en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens





Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie



verslag van de bijeenkomst d.d. 19/11/2010 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/01/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Koninklijke Baan
brief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken d.d. 06/04/2011
houdende beslissing van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare
Werken d.d. 04/04/2011

Door de gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting
bijeen op 19/11/2010, werd gunstig advies uitgebracht over het voorstel van
de lokale politie en 1° schepen Jacques Deroo om de parkeerstrook,
voorbehouden aan vrachtauto’s en autobussen (lengte circa 375 m), langs
de Koninklijke Baan, rijrichting De Haan, tussen hmpaal 26.7 en 26.3 (ter
hoogte van het MEC Staf Versluys en ’t Paelsteenveld), te reduceren. Het
aantal vrachtauto’s, dat op deze parkeerstrook gestationeerd wordt, is
eerder gering. Zodoende kan parkeerruimte worden gecreëerd voor de
personenauto’s van bezoekers van het MEC Staf Versluys.
De gemeenteraad is dan ook, in zitting van 24/01/2011, overgegaan tot het
aanpassen van het desbetreffend aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Koninklijke Baan, waarna dit besluit voor
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goedkeuring werd doorgestuurd aan het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en
Openbare Werken.
Bij brief d.d. 06/04/2011 werd echter door de toezichthoudende overheid
medegedeeld dat het desbetreffend aanvullend reglement werd afgekeurd,
omwille van volgende redenen, die enkel de signalisatie betreffen:
- In artikel 19 slaat de aangeduide uitzondering op het hoofdbord E9a, niet
op het onderbord en gaat zo voorbij aan de bedoeling van de maatregel
- In artikel 20 wordt de maatregel aangeduid door middel van een nietreglementair verkeersteken. De combinatie van E9c en E9d kan wettelijk
niet op één bord. De lokale politie stelt voor van de zone tussen
hectometerpaal 26.3 en 26.6 30 meter te reserveren voor autobussen en
de rest voor vrachtauto’s.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn beslissing d.d. 24/01/2011
houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Koninklijke Baan in te trekken en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad trekt in zijn beslissing d.d. 24/01/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan).
Artikel 2
Op de Koninklijke Baan wordt, langs beide zijden, een verplicht fietspad
ingericht vanaf de grensscheiding De Haan tot de grensscheiding Oostende.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door evenwijdige onderbroken witte
strepen, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
Op de Koninklijke Baan worden de dwarsverbindingen tussen de twee rijbanen
verdeeld in twee rijstroken door middel van een volle witte streep,
overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975:
- strook ter hoogte van de Koerslaan
- strook ter hoogte van de Zeelaan.
Artikel 4
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting De Haan, wordt verdeeld in
twee rijstroken:

door middel van een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel
72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf 20 meter vóór de aslijn van de Parklaan tot aan de aslijn van de Parklaan.
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door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf 64 meter voorbij de aansluiting met de oprit Groenendijkstraat tot 170
meter vóór de aansluiting met de Parklaan
- vanaf 75 meter vóór de Parklaan tot aan de doorlopende witte lijn ter hoogte
van de Parklaan, waarbij de rechter rijstrook bestemd is voor het verkeer
komende van Oostende, rijdende richting Parklaan
- vanaf de Zeelaan tot 180 meter vóór de Koerslaan
- vanaf de Koerslaan tot aan de grensscheiding met De Haan.
Artikel 5
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting De Haan, wordt verdeeld in drie
rijstroken:

door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf de grensscheiding met Oostende tot 64 meter voorbij de aansluiting met
de oprit Groenendijkstraat, waarbij de rechter rijstrook ter hoogte van de
Groenendijkstraat bestemd is voor het verkeer komende van Oostende,
rijdende richting Driftweg
- vanaf 72 meter vóór de Zeelaan tot aan de Zeelaan, waarbij de rechter
rijstrook, vanaf 11 meter vóór de aansluiting met de Zeelaan tot aan de Zeelaan
gescheiden wordt van de midden rijstrook door middel van een doorlopende
witte streep en bestemd is voor het verkeer komende van Oostende, rijdende
richting Zeelaan en de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende
van Oostende, rijdende naar de tussenstrook van de Koninklijke Baan
- vanaf 71 meter vóór de Koerslaan tot aan de Koerslaan, waarbij de rechter
rijstrook bestemd is voor het verkeer komende van Oostende, rijdende richting
Koerslaan en de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende van
Oostende, rijdende naar de tussenstrook van de Koninklijke Baan.
Artikel 6
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, wordt verdeeld in
twee rijstroken:

door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- van de grensscheiding met De Haan tot 87 meter vóór de aansluiting met de
Koerslaan
- vanaf de Koerslaan tot 160 meter vóór de aansluiting met de Zeelaan
- vanaf 70 meter vóór de Zeelaan tot aan de Zeelaan, waarbij de linker rijstrook
bestemd is voor het verkeer, komende van De Haan, rijdende richting Zeelaan
- tussen de Zeelaan en de grensscheiding met Oostende.
Artikel 7
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, wordt verdeeld in
drie rijstroken door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
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01/12/1975, vanaf 87 meter vóór de Koerslaan tot aan de westhoek van de
Koerslaan, waarbij de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer komende
van De Haan, rijdende richting Koerslaan.
Artikel 8
Op de Koninklijke Baan worden verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken
ingericht overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975:

richting De Haan
- vanaf 170 meter vóór de Parklaan tot aan de Parklaan, links van de rijbaan,
met een breedte van 3,3 meter
- tussen de Parklaan en de Zeelaan, links van de rijbaan, met een breedte van
3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de eerste toegang tot de parking,
gelegen in de Kapelstraat ter hoogte van de Gentstraat, met een lengte van 4
meter en een breedte van 2,2 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de tweede toegang tot de parking,
gelegen in de Kapelstraat ter hoogte van de Gentstraat, met een lengte van 4
meter en een breedte van 2,2 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het wandelpad tegenover de
Brusselstraat met een lengte van 3,6 meter en een breedte van 2,2 meter
- vanaf 180 meter vóór de Koerslaan tot 71 meter vóór de Koerslaan, links van
de rijbaan met een breedte van 3,3 meter

richting Oostende
- vanaf 160 meter vóór de Zeelaan tot 70 meter vóór de Zeelaan, links van de
rijbaan, met een breedte van 3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm vanaf 6 meter vóór de ingang naar zee Hippodroom
tot 6 meter voorbij deze ingang met een breedte van 2,2 meter.
Artikel 9
Op de Koninklijke Baan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep, vanaf de grensscheiding Oostende tot de
grensscheiding De Haan, uitgezonderd ter hoogte van de aansluitingen met de
openbare wegen en de strandingangen.
Artikel 10
Op de Koninklijke Baan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:

richting De Haan
- ter hoogte van de Groenendijkstraat aan weerszijden van het kruispunt
- ter hoogte van de Parklaan
- ter hoogte van de Zeelaan
- ter hoogte van de ingang naar zee Astrid

richting Oostende
- ter hoogte van de Groenendijkstraat aan weerszijden van het kruispunt
- ter hoogte van de Parklaan
- ter hoogte van de Zeelaan
- ter hoogte van de ingang naar zee Astrid
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
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as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 11
Op de Koninklijke Baan worden driekleurige verkeerslichten geplaatst:

richting De Haan
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Groenendijkstraat en op de oprit vanaf de Driftweg
- links en rechts in de rijrichting en boven de rijbaan ter hoogte van de ingang
naar zee Astrid
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Zeelaan

richting Oostende
- links en rechts in de rijrichting en boven de rijbaan ter hoogte van de ingang
naar zee Astrid
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Groenendijkstraat
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord A33.
Artikel 12
Op de Koninklijke Baan wordt de voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte van
alle daarop uitkomende wegen vanaf de grensscheiding Oostende tot de
grensscheiding De Haan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord B9 op de
Koninklijke Baan en het verkeersbord B1 op de ondergeschikte wegen.
Artikel 13
Op de Koninklijke Baan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd :

aan de kant van de Driftweg met verboden rijrichting van De Haan naar
Oostende

aan de kant van de Duinen met verboden rijrichting van Oostende naar
De Haan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 14
Op de Koninklijke Baan is het op de volgende plaats verboden een gespan of
een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen :

richting De Haan
- vanaf 30 m voorbij hectometerpaal 28.8 tot aan de Zeelaan
- vanaf de Klemskerkestraat tot de Koerslaan

richting Oostende
- vanaf de Duinenstraat tot de Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C35.
Artikel 15
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Op de Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, is het verboden in
te slaan naar links, 40 m vóór hectometerpaal 27.7, naar de dwarsverbinding ter
hoogte van de Duinenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31.
Artikel 16
Op de Koninklijke Baan is iedere bestuurder verplicht een door de pijlen
aangeduide richting te volgen :

richting De Haan
- oprit ter hoogte van de Klemskerkestraat
- oprit ter hoogte van de Parklaan

richting Oostende en De Haan
- oprit ter hoogte van de Koerslaan
- oprit ter hoogte van de Zeelaan
- oprit ter hoogte van de Groenendijkstraat
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D1.
Artikel 17
Op de Koninklijke Baan, wordt een snelheidsbeperking ingevoerd :

richting De Haan
- tot maximum 70 km/uur vanaf de grensscheiding Oostende tot de aansluiting
met de Koerslaan
- tot maximum 90 km/uur vanaf de aansluiting met de Koerslaan tot
grensscheiding De Haan

richting Oostende
- tot maximum 90 km/uur vanaf de grensscheiding De Haan tot hectometerpaal
25.7
- tot maximum 70 km/uur vanaf hectometerpaal 25.7 tot grensscheiding
Oostende
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43.
Artikel 18
Op de Koninklijke Baan wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan personenauto’s
- rijrichting De Haan, tussen aansluiting Groenendijkstraat en hectometerpaal
27.5;
- rijrichting De Haan, tussen de voetgangersbrug van strandpost 3 en
hectometerpaal 26.6
- rijrichting Oostende, tussen de aansluiting Koerslaan en de grensscheiding
Oostende
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met de
vermelding ‘3t max’.
Artikel 19
Op de Koninklijke Baan wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor
dubbelgebruik en minibussen, uitgezonderd op dinsdagen van 6 u tot 14 u:
- rijrichting De Haan, tussen hectometerpaal 27.5 en de inrit van de
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marktplaats.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9b,
voorzien van een onderbord ‘Uitgezonderd op dinsdag van 6 u tot 14 u’.
Artikel 20
Op de Koninklijke Baan, rijrichting De Haan, vanaf hectometerpaal 26.3
over een lengte van 30 meter, wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan autobussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord
E9d.
Artikel 21
Op de Koninklijke Baan, rijrichting De Haan, vanaf 30 meter voorbij
hectometerpaal 26.3 tot hectometerpaal 26.6, wordt het parkeren op de
parkeerstroken voorbehouden aan vrachtauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord
E9c.
Artikel 22
Op de Koninklijke Baan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap

twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Hippodroom

twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Astrid

twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Duingat

twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij de
oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de toegang naar het strand
Parklaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord.
Artikel 23
Op de Koninklijke Baan is op de volgende plaatsen het stilstaan en parkeren
verboden

op de gelijkgrondse berm, richting De Haan
- vanaf 33 m vóór de aansluiting met de Parklaan tot aan de aansluiting;
- vanaf 34,3 m vóór de aansluiting met de Zeelaan tot aan de aansluiting;
- vanaf 25 m vóór de verkeerslichten Astrid tot aan de lichten;
- vanaf 47,5 m vóór de aansluiting met de Koerslaan tot aan de aansluiting

op de gelijkgrondse berm, richting Oostende
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Hippodroom tot 6 m voorbij deze ingang;
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Astrid tot 6 m voorbij deze ingang;
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- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Espérance tot 6 m voorbij deze ingang;
- aan de zuidzijde 38 m vóór de aansluiting Zeelaan tot aan de Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E3.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Prinses Marie-Josélaan). Opheffen en opnieuw
vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Prinses Marie-Josélaan
mailbericht van de lokale politie d.d. 20/04/2011 betreffende het verkeer in
de Prinses Marie-Josélaan

In de Prinses Marie-Josélaan, aan de zijde van de oneven huisnummers,
bevonden zich langs weerszijden van de oversteekplaats voor voetgangers
ter hoogte van het huis nr. 11 twee rechthoekige verkeersgeleiders of
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verdrijvingsvlakken (2 meter breed – 5 meter lang). Het parkeerverbod
werd destijds ingevoerd om het draaien van schoolbussen op deze plaats
mogelijk te maken.
Door de lokale politie wordt thans vastgesteld dat deze geleiders
verdwenen zijn, waarschijnlijk bij het uitvoeren van bouwwerken op het
adres Prinses Marie-Josélaan 9 (residentie Clement - bvba Belmont). Het
heraanleggen van het verdrijvingsvlak langs de zuidzijde van het
desbetreffend zebrapad is mogelijk. Deze aan de noordzijde kan niet
opnieuw worden aangelegd omdat de gebruikers van de opritten van
voornoemd gebouw op deze plaats moeten in- of uitrijden.
Ten behoeve van de bestuurders van schoolbussen is het aangewezen om
het parkeerverbod langs de noordzijde van het zebrapad te handhaven. Dit
kan gebeuren door het aanbrengen van gele onderbroken strepen op de
trottoirband.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/02/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Prinses Marie-Josélaan.
Artikel 2
In de Prinses Marie-Josélaan, aan de zijde van de oneven
huisnummers, wordt er op de rijbaan één rechthoekige
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak (2 meter breed – 5 meter lang)
ingericht, aan de zuidzijde van de oversteekplaats voor voetgangers
ter hoogte van huis nr. 11.
Artikel 3
In de Prinses Marie-Josélaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan:
- ter hoogte van het huis nr. 1;
- ter hoogte van het huis nr. 11.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Prinses Marie-Josélaan, tussen de Peter Benoitlaan en de Hendrik
Consciencelaan, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A, met verboden rijrichting van de Peter
Benoitlaan naar de Hendrik Consciencelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19,
voorzien van onderborden M3 en M5.
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Artikel 5
In de Prinses Marie-Josélaan, tussen Brugge- en Peter Benoitlaan, wordt
permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 6
In de Prinses Marie-Josélaan, meer bepaald in het gedeelte tegenover het park
Ramakers, zijde bebouwing, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord E1.
Artikel 7
De Prinses Marie-Josélaan tussen Peter Benoitlaan en Ijzerlaan is gelegen in de
zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) “Prins Karellaan-Peter BenoitlaanHendrik
Consciencelaan-Prinses
Marie-Josélaan-Bruggelaan-KasteellaanIjzerlaan”.
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
In de Prinses Marie-Josélaan tussen Peter Benoitlaan en Ijzerlaan is het
toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 8
In de Prinses Marie-Josélaan, aan de zijde van de oneven huisnummers, is het
parkeren verboden:
- aan weerszijden van de in- en uitrij van het huis nr. 9 over een afstand van 1
meter;
- tegenover de in/uitrit van het huis nr. 6
- aan de noordzijde van de oversteekplaats voor voetgangers ter
hoogte van het huis nr. 11 over een afstand van 5 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Antwerpenstraat).
Opheffen en opnieuw
vaststellen

Aanwezig

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

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/01/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Antwerpenstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 21/04/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 21/04/2011, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van
Denise Duytschaever, Antwerpenstraat 2, 8450 Bredene, tot het voorzien
van een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit in de
Antwerpenstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 2. Aanvraagster
is persoon met een beperkte mobiliteit.
Dient opgemerkt dat de parkeerdruk in deze straat zeer hoog is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/01/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Antwerpenstraat.
Artikel 2
In de Antwerpenstraat op de parkeerstrook ter hoogte van de garage van het
huis nr. 42, wordt er over een lengte van zes meter een parkeervak ingericht.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de geparkeerde voertuigen moeten staan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Antwerpenstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A (verboden rijrichting Gent- naar Brusselstraat).
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 4
De Antwerpenstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe
zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-AntwerpenstraatGolfstraat-Hasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
In de Antwerpenstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 5
In de Antwerpenstraat, meer bepaald op het einde van de parkeerstrook
ter hoogte van het huis nr. 2 over een afstand van 6 meter, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975 voorkomt.

Punt 7: technische dienst - Kantoormeubilair.
voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretarisYannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, 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
gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 27/08/1993 betreffende het werken met
beeldschermapparatuur en latere wijzigingen
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk




Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie






diverse mailberichten houdende vraag tot bekomen nieuwe bureaustoel
detaillijst bestemming bureaustoelen

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 10.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van kantoormeubilair.
Een aantal diensten hebben de wens uitgedrukt over nieuwe bureaustoelen
te beschikken en dit om uiteenlopende redenen (slijtage, slecht zitcomfort,
rugletsels etc…)
- Dienst toerisme (1 stoel)
- Bibliotheek (3 stoelen)
- Financiële dienst (1 stoel)
- Bevolking-burgerlijke stand (1 stoel)
- Infodienst (2 stoelen)
- Technische administratie-technische dienst uitvoering (5 stoelen)
De technische administratie stelt voor over te gaan tot de aankoop van 2
soorten bureaustoelen, meer bepaald type standaard en een superieur
model voor de personeelsleden met rugproblemen (rugletsels, whiplash
etc…).
Voorwaarden
Type standaard (7 stuks)
* Mobiel onderstel
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* Wieltjes voor harde en zachte oppervlakken (vloer-tapijt)
* Synchroonmechanisme, dat permanent rugcontact biedt (bij achterwaarts
leunen dient de zitting gedeeltelijk mee te volgen, zodat de hoek tussen het
bovenlichaam en de benen groter wordt)
* Voorzien van een hendel, waarmee de stoel kan worden geblokkeerd
* In hoogte verstelbare zit en regelbare zitdiepte
* In hoogte verstelbare rug
* Mogelijkheid armleggers
Type superieur (6 stuks)
* Mobiel onderstel
* Wieltjes voor harde en zachte oppervlakken (vloer-tapijt)
* “Free-float” mechanisme, dusdanig dat zit en rug onafhankelijk van elkaar
de bewegingen volgen
* Negatieve inclinatie (mogelijkheid voorwaartse als achterwaartse neiging
van de zit)
* Voorzien van een hendel, waarmee de stoel kan worden geblokkeerd
* Gewelfde zit
* In hoogte verstelbare zit en regelbare zitdiepte
* In hoogte verstelbare rug
* Mogelijkheid dynamische armleggers, in hoogte en in breedte instelbaar






Financiële
gevolgen

Gunningscriteria
- Prijs – 40 punten
- Ergonomie en comfort – 40 punten
- Esthetiek - 20 punten
Kostprijsraming
Type standaard
4.200 EUR, btw inclusief (7 stuks)
Type superieur
4.800 EUR, btw inclusief (6 stuks)
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden, de
kostprijsraming (9.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van 13 bureaustoelen voor diverse
gemeentelijke diensten.

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

Stemmen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
9.000 EUR 104 11/11741-51
10.000 EUR

Dienst
BD

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de voorwaarden, de
kostprijsraming (9.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van 13 bureaustoelen, bestemd voor
diverse gemeentelijke diensten.
 Voorwaarden
Type standaard (7 stuks)
* Mobiel onderstel
* Wieltjes voor harde en zachte oppervlakken (vloer-tapijt)
* Synchroonmechanisme, dat permanent rugcontact biedt (bij achterwaarts
leunen dient de zitting gedeeltelijk mee te volgen, zodat de hoek tussen het
bovenlichaam en de benen groter wordt)
* Voorzien van een hendel, waarmee de stoel kan worden geblokkeerd
* In hoogte verstelbare zit en regelbare zitdiepte
* In hoogte verstelbare rug
* Mogelijkheid armleggers
Type superieur (6 stuks)
* Mobiel onderstel
* Wieltjes voor harde en zachte oppervlakken (vloer-tapijt)
* “Free-float” mechanisme, dusdanig dat zit en rug onafhankelijk van elkaar
de bewegingen volgen
* Negatieve inclinatie (mogelijkheid voorwaartse als achterwaartse neiging
van de zit)
* Voorzien van een hendel, waarmee de stoel kan worden geblokkeerd
* Gewelfde zit
* In hoogte verstelbare zit en regelbare zitdiepte
* In hoogte verstelbare rug
* Mogelijkheid dynamische armleggers, in hoogte en in breedte instelbaar


Gunningscriteria
- Prijs – 40 punten
- Ergonomie en comfort – 40 punten
- Esthetiek - 20 punten

Punt 8: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van feestmateriaal.
Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van levering van divers feestmateriaal.
Voorstel aankoop
– Stoelen
– bordeauxkleurig, stapelbaar en vervaardigd uit polypropyleen
– aantal: 200 stuks
– kostprijsraming: 6.020 EUR (incl. btw)
– Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
– afmetingen: lengte 220 cm x breedte 60 cm x hoogte 80 cm
– aantal: 40 stuks
– kostprijsraming: 3.100 EUR
– Bartafels
– ronde opklapbare tafels
– afmetingen: ± 86 cm diameter 110 cm hoogte
– aantal: 10 stuks
– kostprijsraming: 1.150 EUR
– Insteekpoten met vaste hoogte 0,20 m
– uitvoering in aluminium buisprofielen met vierkante sectie en
afgeronde hoeken
– voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer,
met geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de
kracht over de volledige oppervlakte
– aantal: 22 stuks
– kostprijsraming: 250 EUR (incl. btw)
– Elektriciteitskabels
– soepele kabel 3 x 2,5 met stekkers
– aantal: 200 m kabel en 20 stekkers
– kostprijsraming: 375 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming: 10.895 EUR (incl. btw)
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Tafels, stoelen
insteekpoten

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
en
10.895 EUR 762/744-51/11/11
25.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (10.895 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van volgend feestmateriaal








Stoelen
– bordeauxkleurig, stapelbaar en vervaardigd uit polypropyleen
– aantal: 200 stuks
Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
– afmetingen: lengte 220 cm x breedte 60 cm x hoogte 80 cm
– aantal: 40 stuks
Bartafels
– ronde opklapbare tafels
– afmetingen: ± 86 cm diameter 110 cm hoogte
– aantal: 10 stuks
Insteekpoten met vaste hoogte 0,20 m
– uitvoering in aluminium buisprofielen met vierkante sectie en afgeronde
hoeken
– voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer, met
geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de kracht
over de volledige oppervlakte
– aantal: 22 stuks
Elektriciteitskabels
– soepele kabel 3 x 2,5 met stekkers
– aantal: 200 m kabel en 20 stekkers

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 9: bibliotheek - Overheidsopdrachten. Implementatie van een RFID-gebaseerd
balieautomatiseringssysteem in de bibliotheek. Vaststellen van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
artikels 160 van het Gemeentedecreet


Verwijzingsdocumenten








Feiten, context

en argumentatie



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/04/2010
houdende de principiële goedkeuring RFID-implementatie van de openbare
bibliotheek en aanvraag RFID-impulssubsidie aan het provinciebestuur
West-Vlaanderen
provinciaal reglement voor het toekennen van een impulssubsidie voor het
integreren van RFID in openbare bibliotheken in West-Vlaanderen
verslag van de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek d.d.
31/03/2010
brief van de Provincie West-Vlaanderen d.d. 25/05/2010 houdende de
principiële goedkeuring ontvankelijk verklaring aanvraag RFIDImpulssubsidie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/05/2011
betreffende
de
implementatie
van
een
RFID-gebaseerd
balieautomatiseringssysteem in de bibliotheek

RFID (Radio Frequency Identification) zorgt ervoor dat voorwerpen door
middel van een RFID-chip of RFID-label (RFID-tag) automatisch
geïdentificeerd en beveiligd kunnen worden. Met de overgang naar RFID
wordt het zelfbedieningsprincipe ook in de bibliotheek geïntroduceerd.
Volgende gemeenten uit de regio hebben reeds RFID geïntegreerd in de
openbare bibliotheek: Middelkerke, De Haan, Diksmuide, Veurne, Ichtegem,
Zedelgem, Oostkamp, Koksijde en Brugge.
De huidige taakinvulling van het bibliotheekwerk omhelst veel meer dan het
oorspronkelijke louter aanbieden van gedrukte materialen. Meer en meer
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wordt verwacht dat bibliotheken een rol spelen in maatschappelijk zinvolle
projecten,
levenslang
leren,
doelgroepenwerking,
(digitale)
informatiebemiddeling, cultuurparticipatie, netwerking, …. Door de hoge
baliebelasting is er hier onvoldoende tijd voor vrij.
Door de automatisering van werkprocessen kunnen een aantal
routinematige taken voor het personeel verminderd worden. De
vrijgekomen personeelstijd zal in eerste plaats gaan naar een betere
begeleiding van de klant: onthaal nieuwe leden, vinden van informatie op
internet/digitale databanken/de collectie. De bibliotheekmedewerkers zullen
meer ‘in’ de bib aanwezig zijn, i.p.v. achter de balie (principe van
floorwalking), en een actief aanspreekpunt betekenen voor de klant. Om
dit professioneel uit te werken zal de dienst in een later dossier voorstellen
om in het Delphi-traject te stappen (omvorming bib van collectiegericht
naar vraaggerichte bibliotheek). Daarnaast zal de dienst tijd kunnen
vrijmaken voor de realisatie van projecten die een meerwaarde bieden voor
de Bredense samenleving.
De implementatie van RFID met zelfuitleenbalie zou een volgende stap zijn
in het traject dat de bibliotheek de laatste jaren afgelegd heeft om de
collectie, dienstverlening en opstelling beter af te stemmen op de Bredense
gebruiker en de toekomstige gebruiker: ZIZO (Zonder Inspanning Zoeken)plaatsing van de prentenboeken en de informatieve afdelingen, herinrichting
bib (afdeling audiovisuele materialen, striphoek, jeugdafdeling, volwassenen
informatief, leeszaal, balie, internetpunt), instap in het PBS (Provinciaal
Bibliotheeksysteem) met online dienstverlening.
Het huidige, elektromagnetische beveiligingssysteem van de bib is reeds 10
jaar in gebruik en begint mankementen te vertonen. De leverancier van de
bijhorende strips heeft ondertussen aangekondigd deze niet meer te
leveren.
In zitting van 26/04/2010 heeft het college van burgemeester en schepenen
zijn principiële goedkeuring gehecht aan de RFID-implementatie van de
openbare bibliotheek en aanvraag RFID-impulssubsidie aan het
provinciebestuur West-Vlaanderen. De aanvraag diende voor 30 april van
het jaar voorafgaand aan de RFID-integratie ingediend te worden.
In zitting van 20/05/2010 heeft de deputatie van de Provincie WestVlaanderen zijn principiële goedkeuring gehecht aan de ontvankelijk
verklaring van de aanvraag RFID-Impulssubsidie van de Bredense
bibliotheek.
In zitting van 09/05/2011 heeft het college van burgemeester en schepenen
principieel de voorwaarden vastgesteld voor implementatie van een RFIDgebaseerd balieautomatiseringssysteem in de bibliotheek.
Voor de implementatie van RFID in de bibliotheek is er in het
investeringsbudget 2011een krediet van 45.000 EUR ingeschreven.
De opdracht bestaat uit:
 leveren van 45.000 RFID-boeklabels (geraamd op 9.900 EUR)
 leveren van 10.000 RFID-labels audiovisuele materialen (5.000 EUR)
 leveren en installeren van 2 zelfuitleenbalies (15.000 EUR)
 leveren en installeren van een 3-delige detectiepoort (11.500 EUR)
 leveren en installeren van 1 mobiel conversiestation en 1
personeelsstation (3.500 EUR).
Voor een gemeente met een inwonersaantal onder 20.001 inwoners
voorziet de Provincie een impulssubsidie van 16.000 EUR, dit op
voorwaarde dat de totale kost minimaal het dubbele bedraagt.
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De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden, zoals
opgenomen in bestek nr. 2011/BIB/002, de kostprijsraming (45.000 EUR,
btw inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht voor
implementatie van een RFID-gebaseerd balieautomatiseringssysteem in de
bibliotheek.

Advies



Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft in vergadering van 31/03/2010
gunstig advies verleend aan de RFID-implementatie van de openbare
bibliotheek

Financiële
gevolgen

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

Raming Budgetcode
16.000 EUR 767/685-01

Dienst
BD

UITGAVEN
Omschrijving
Implementatie
RFIDgebaseerd
balieautomatiseringssysteem

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
45.000 EUR 767/742-53
AP 8.4.0.6
45.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek nr. 2011/BIB/002 en de kostprijsraming
(45.000 EUR, btw inclusief) van de opdracht voor implementatie van een RFIDgebaseerd balieautomatiseringssysteem in de bibliotheek. Het bestek nr.
2011/BIB/002 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.
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Punt 10: technische dienst - Openbare werken.
Kapelstraat - fase 3. Goedkeuring meeruitgaven

Aanleg verbrede voetpadzone langs

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende vaststelling van
de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de kostprijsraming (139.693,77
EUR, btw inclusief, ereloon exclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure – toepassing van artikel 17 § 2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten) van
de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat (fase 3 – vanaf minigolf ter hoogte van de Brusselstraat tot aan
de Gentstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/04/2009
houdende toewijzing aan nv De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199,
8480 Eernegem, van de opdracht van werken tot realisatie van fase 3 van de
aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (gedeelte tussen
minigolf ter hoogte van de Brusselstraat en de Gentstraat)
overzichtstaat facturen/schuldvordering “Voetpadzone Kapelstraat – 3°
fase”
overzicht “Herziening van lonen en materialen”
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Feiten, context

en argumentatie









Visum ontvanger 

Financiële
gevolgen

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
06/04/2009 werd nv De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199, 8480
Eernegem, toegewezen de opdracht van werken tot realisatie van fase 3 van
de aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (gedeelte
tussen minigolf ter hoogte van de Brusselstraat en de Gentstraat) voor de
som van 139.560,67 EUR, btw inclusief.
Overzicht ingediende facturen/schuldvordering
Factuur 1 10.354,9 EUR
Factuur 2 101.429,52 EUR
Factuur 3 8.052,05 EUR
Factuur 4 42.861,06 EUR
Schuldvordering - 1.363,19 EUR
TOTAAL
164.060,72 EUR
De opdracht van werken wordt bezwaard met een meeruitgave, meer
bepaald 24.500,05 EUR, btw inclusief.
Verantwoording
-Herziening lonen en materialen - 17.414,55 EUR
-Opruimen beplanting, levering extra betonstraatstenen en geslepen arduin
voor het saldo.
Meeruitgaven
Verschil tussen het totale bedrag van de facturen/schuldvordering en het
toewijzingsbedrag
164.060,72 EUR – 139.560,67 EUR = 24.500,05 EUR
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten. Het krediet, dat
rest, is onvoldoende. Bijgevolg wordt de gemeenteraad voorgesteld bij
buitengewone budgetwijziging 2011 extra krediet (2.500 EUR) te voorzien.

Deze uitgave is, voorafgaand aan het aangaan van de verbintenis,
onderworpen aan het visum van de gemeenteontvanger

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Voetpadzone
Kapelstraat – 3° fase

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
24.500,05 EUR 421 11/09 731-60

Dienst
BD

Het beschikbaar saldo
is onvoldoende.
De
gemeenteraad
wordt
voorgesteld om in
eerstvolgende
buitengewone
budgetwijziging
2011
een krediet van 2.500
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EUR te voorzien

Tussenkomsten





Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat bij meeruitgaven steeds zijn
achterdocht wordt gewekt omdat hij meent dat de bestekken op voldoende
wijze rekening moeten houden met alle mogelijke werken en hieraan
verbonden uitgaven. Wat betreft de aanpassing van loon- en
materiaalkosten, dit conform de formule opgegeven in het initieel bestek,
worden dan ook geen opmerkingen geformuleerd. Anderzijds meent hij wel
dat het opruimen van beplanting en de aankoop van extra straatstenen en
arduin wel degelijk had kunnen worden voorzien. Het raadslid meent dat
meeruitgaven de voorbije jaren kenschetsend zijn voor een aantal dossiers.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat hij de opmerkingen van het
raadslid zal overmaken aan het studiebureau dat deze werken heeft
begeleid. Daarnaast merkt de schepen evenwel op dat bepaalde werken
moeilijk kunnen worden voorzien en dat de aankoop van extra straatstenen
en arduin is gebeurd op zijn initiatief, dit om in de toekomst met dezelfde
materialen herstellingen te kunnen uitvoeren aan het voetpad langs de
Kapelstraat.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (24.500,05 EUR,
btw inclusief) in het kader van de opdracht van werken tot realisatie van fase 3
van de aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (gedeelte
tussen minigolf ter hoogte van de Brusselstraat en de Gentstraat),
toevertrouwd aan nv De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199, 8480
Eernegem.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist bij buitengewone budgetwijziging 2011 een krediet van
2.500 EUR in te schrijven voor het gedeeltelijk financieren van voornoemde
opdracht van werken.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving + aannemer
Voetpadzone Kapelstraat
– 3° fase
nv De Waele Gebrs.
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Punt 11: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Heraanleg Vicognepark. Uitbreiden
openbaar verlichtingsnet. Vaststelling van de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming en
de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het plan, de voorwaarden, kostprijsraming (125.775 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van werken en leveringen voor
de heraanleg van het Vicognepark
offerte van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor de uitbreiding van
het openbaar verlichtingsnet in het Vicognepark



Feiten,

context en
argumentati
e




De gemeenteraad, in zitting bijeen op 21/03/2011, heeft vastgesteld de
voorwaarden, kostprijsraming (125.775 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de diverse opdrachten van levering en werken voor de
herinrichting van het Vicognepark.
De uitbreiding van het openbaar
verlichtingsnet maakte geen deel uit van dit dossier.
In het investeringsbudget is een krediet van 25.000 EUR voorzien voor het
financieren van de openbare verlichting in het Vicognepark.
Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge ontving ons bestuur een voorstel
voor het uitbreiden van het openbaar verlichtingsnet in het Vicognepark.
Lasten en voorwaarden
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Omschrijving

Investering

Ten laste van Ten laste
Imewo
gemeente
5.807,10 EUR
0,00 EUR

van

Leveren en plaatsen van 5.807,10 EUR
170 m OV-kabel 4 x 10
mm² Cu
Leveren en plaatsen van 6.125,09 EUR
0,00 EUR
6.125,09 EUR
7 OV-palen, LPG = 4m,
RAM
6012
met
armatuur K-LUX en
lamp CPO 60W (wit
licht)
Forfaitaire
945,00 EUR
0,00 EUR
945,00 EUR
aansluitingskosten
op
ondergronds OV-net
7 lichtpunten
Recupelbijdrage
7 armaturen
0,287 EUR
0,287 EUR
7 lampen
1,155 EUR
1,155 EUR
Totaal excl. btw
12.878,63 EUR 5.807,10 EUR
7.071,32 EUR
Totaal ten laste van het gemeentebestuur 8.556,55 EUR (incl. btw)

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
OV-net Vicognepark

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
8.556,55 EUR 426/732-54/11/1
25.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het plan, het bestek, de kostprijsraming (8.556,55
EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken
voor de uitbreiding van het openbaar verlichtingsnet in het Vicognepark.

Punt 12: technische dienst - Milieu - Organisatie logowedstrijd MiNaraad. Vaststelling
reglement
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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, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/05/2011
betreffende het organiseren van een logowedstrijd t.b.v. de gemeentelijke
MiNaraad

Feiten, context

en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 09/05/2011
beslist een wedstrijd te organiseren voor het ontwerpen van een officieel
logo voor de gemeentelijke MiNaraad.
Het ontwerp van reglement voorziet 500 EUR voor de prijswinnaar.
De jury wordt als volgt samengesteld :
 voorzitter milieuraad (Philippe Beeckaert)
 cultuurbeleidscoördinator (Rutger Decloedt)
 diensthoofd toerisme (Hubert Schmitt)
 milieuambtenaar (Philippe Peeters)
 ex-lesgever kunstacademie (Roger Meert).
De gemeenteraad wordt gevraagd het wedstrijdreglement vast te stellen.





Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist het reglement van de logowedstrijd MiNaraad als volgt
vast te stellen :
Wedstrijdreglement ontwerp logo MiNaraad Bredene
Het gemeentebestuur van Bredene en de MiNaraad Bredene organiseren een
wedstrijd voor het ontwerpen van een logo voor de gemeentelijke milieu- en
natuuradviesraad.
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Artikel 1 : Deelname
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen deelnemen:
 in het Vlaamse landsgedeelte woonachtig zijn (ook Nederlandstalige
Brusselaars kunnen deelnemen)
 teams (samenwerkende kunstenaars) schrijven in als groep van fysieke
personen.
De deelnemer verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van
dit reglement en met de beslissingen van de jury. De deelname aan deze
wedstrijd is gratis.
Artikel 2 : Opdracht
Aan de deelnemers van deze wedstrijd wordt gevraagd om een logo te
ontwerpen voor de “gemeentelijke milieu- en natuuradviesraad Bredene”. Het
ontwerp moet zowel in klein (briefhoofd, omslagen, pennen, zelfklevers,…) als
groot (uithangbord, vlaggen,…) formaat kunnen worden uitgevoerd.
Het ontwerp moet zowel in kleur als in zwart/wit kunnen worden uitgevoerd.
Artikel 3 : Prijzen
Uit het totaal aantal inzendingen wordt door de jury één laureaat geselecteerd.
De laureaat ontvangt een geldprijs van 500 EUR.
De jury behoudt zich het recht voor om geen laureaat toe te wijzen.
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en hieromtrent wordt geen
briefwisseling gevoerd.
Artikel 4 : Modaliteiten
 Elke deelnemer mag maximaal vijf basisontwerpen indienen.
 In elk basisontwerp moet steeds de naam “MiNaraad Bredene” verwerkt
worden.
 Deelnemers mogen tevens varianten indienen waarbij een baseline (slogan
of slagzin) aan het basisontwerp is toegevoegd. Varianten met bijkomende
baseline worden niet beschouwd als bijkomende ontwerpen met het oog op
de maximaal 5 in te dienen basisontwerpen.
 De kleuren van het ontwerp zijn vrij in te vullen. Alle ontwerpen dienen
evenwel op witte achtergrond te worden ingediend.
 In de ontwerpen mogen geen namen, initialen, handtekeningen,… zijn
verwerkt die toelaten de ontwerper te identificeren.
Artikel 5 : Inzendingen
 Om in aanmerking te komen dienen de ontwerpen ten laatste op
30/09/2011 toe te komen.
 De ontwerpen dienen in twee formaten te worden ingediend:
 formaat van ongeveer 20 x 20 cm
 formaat van ongeveer 5 x 5 cm
 Het ontwerp moet in digitale versie worden ingezonden. Alle digitale
inzendingen dienen te gebeuren in PDF-formaat en JPEG-formaat.
 Inzendingen gebeuren op volgend emailadres : milieu@bredene.be.
 Inzendingen zijn steeds vergezeld van de naam, het adres en het
telefoonnummer van de deelnemer.
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Artikel 6 : Eigendomsrechten
De deelnemers verbinden er zich toe bij hun inzending alle eigendoms-,
intellectuele- en auteursrechten op het logo, de naam en de eventuele baseline
aan het gemeentebestuur af te staan indien hun ontwerp wordt gelauwerd.
De niet-gelauwerde inzendingen blijven het eigendom van de deelnemers.

Punt 13: sportdienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van 1 kronkelslang, 1
glijbaan met platform en 4 wandversieringen voor het gemeentelijk zwembad.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
artikel 160 van het Gemeentedecreet




beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/04/2011
betreffende voorstel aankoop van speelelementen voor het gemeentelijk
zwembad

Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor uitrusting en buitengewoon onderhoud van speelpleinen.
Voorgesteld wordt om over te gaan tot de aankoop van volgende
speelelementen
voor
het
gemeentelijk
zwembad
:
 1 kronkelslang 3 m
 een waterspuitende slang, liggend op de rand van het initiatiebad

Verwijzingsdocumenten
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Financiële
gevolgen

 Water- en chloorbestendig
 bevestiging gebeurt door eigen diensten via aanhechtingsplaten op de
plage van het bad
 watertoevoer via kruipkelder door eigen diensten
 waterverbruik: circa 4m³/uur
 waterdruk: circa 0,6 – 1 Bar
 1 glijbaan met platform
 kinderglijbaan met trap, platvorm en glijgedeelte, voor plaatsing in
initiatiebad
 vasthechting aan plage via aanhechtingpunten (poten)
 de traptreden zijn voorzien van een antisliplaag
 afmetingen glijgedeelte: hoogte circa 75 cm, lengte circa 2 meter en
breedte circa 75 cm
 trap- en platformgedeelte zijn voorzien van afsluitende leuningen
 4 wandversieringen “VIS”
 decoratieve vis in reliëf (circa 75 mm) voor plaatsing op lage muur
aan initiatiebad
 afmetingen: lengte circa 70 cm, hoogte circa 40 cm en diepte circa 8
cm
 bevestiging: lijmen op muur
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de lasten en
voorwaarden, alsook de kostprijsraming (11.780,56 EUR, btw inclusief) van
de opdracht van levering van 1 kronkelslang, 1 glijbaan met platform en 4
wandversieringen en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht
van levering van 1 kronkelslang, 1 glijbaan met platform en 4
wandversieringen.

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

Tussenkomsten





Stemmen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
11.780,56 EUR 761/725-54
30.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat voor de aankoop van deze
toestellen en wandversieringen voor het zwembad kredieten zullen worden
aangewend van het artikel 761/725-54 “speel- en recreatiepleinen” terwijl
vermoedelijk artikel 764/724-60 wordt bedoeld. Het raadslid meent dat het
hier een vergissing betreft.
Schepen Jacques Deroo en Kristien Vanmullem die antwoorden dat het
krediet “speel- en recreatieterreinen” bedoeld is voor de aankoop van
speeltoestellen en dat het voorliggend dossier de aankoop betreft van een
toestel dat indoor, i.c. in het gemeentelijk zwembad, zal worden geplaatst.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de voorwaarden en de
kostprijsraming (11.780,56 EUR, btw inclusief) van de opdracht van levering van
1 kronkelslang 3m, 1 glijbaan met platform en 4 wandversieringen voor het
gemeentelijk zwembad.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 14: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van de 1ste wijziging van het meerjarenplan
2010-2013 van het OCMW 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, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 148 van het OCMW-decreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten




meerjarenplan 2010-2013 wijziging nr. 1 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2010 – 2013 van het OCMW Bredene
beslissing van het managementteam d.d. 14/04/2011 houdende vaststelling
voorontwerp wijziging meerjarenplan 2010 – 2013 nr. 1 van OCMWBredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/04/2011 over
de 1ste wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
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Feiten, context

en argumentatie

De gemeentelijke bijdrage uit het meerjarenplan 2010-2013 ten bedrage van
2.452 854 EUR wijzigt niet maar volgende aanpassingen zijn nodig met
betrekking tot investeringsprojecten:
- Project 2011/2: Snelkoelers keuken
De oorspronkelijke raming dient aangepast te worden aan de resultaten
van het prijsvergelijkingsonderzoek.
Raming: 22.000 EUR + 27.500 EUR = 49.500 EUR
Rekeningnummer: 13900/231000
Financiering: eigen middelen 22.000 EUR + 20.000 EUR = 42.000 EUR
Financiering: schenking
7.500 EUR
Financiering totaal:
49.500 EUR
- Project 2011/3: Kookdouche keuken
De oorspronkelijke raming dient aangepast te worden aan de resultaten
van het prijsvergelijkingsonderzoek.
Raming: 24.000,00 EUR + 11.300,00 EUR = 35.300 EUR
Rekeningnummer: 13900/231000
Financiering: eigen middelen
- Project 2011/11: Serviceflats groot scherm tv’s
Oorspronkelijk zou enkel de polyvalente ruimte van de serviceflats
uitgerust worden met een groot scherm tv. Er wordt geopteerd om
eveneens alle flats uit te rusten met een flatscreen LED-tv. Hierdoor dient
het oorspronkelijke bedrag van het project verhoogd te worden.
Raming: 2.500 EUR + 47.500 EUR = 50.000 EUR
Rekeningnummer: 83430/231000
Financiering: eigen middelen
- Project 2011/18: Wackerbout flatscreen tv’s
Wegens gewijzigde wetgeving omtrent het verbod van beeldbuis tv’s in
woonzorgcentra wordt geopteerd om alle 1 en 2 persoonskamers in
Wackerbout uit te rusten met een flatscreen LED-tv.
Raming: 0,00 EUR + 60.000 EUR = 60.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: eigen middelen
- Project 2011/19: Projectontwikkeling WZC Wackerbout
Er zal een offerte uitgeschreven worden voor de begeleiding van de
projectontwikkeling van het nieuwe WZC Wackerbout.
Raming: 0,00 EUR + 100.000 EUR = 100.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/270000
Financiering: eigen middelen
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De oorspronkelijke raming van 330.500 EUR wordt verhoogd met 246.300
EUR aanpassingen aan investeringsprojecten en komt op een totaal
investeringspakket van 576.800 EUR.
Het budget voor het boekjaar 2011 blijft binnen de grenzen van de
geconsolideerde gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW wijzigt niet voor het jaar 2011 en blijft behouden op 2.452.854
EUR.

Stemmen



Besluit

Enig artikel

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

De gemeenteraad keurt de eerste wijziging van het meerjarenplan 2010-2013
van het OCMW Bredene goed.

Punt 15: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 - exploitatie - van
het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 16/12/2010 van het
budget van het OCMW over het boekjaar 2011
beslissing van het managementteam d.d. 14/04/2011 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 1 – exploitatie – voor het
boekjaar 2011 van het OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/05/2011 over
de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging nr. 1 –
exploitatie – van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011
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Feiten,

context en
argumentatie


exemplaar van de budgetwijziging nr. 1 – exploitatie – 2011 van het OCMW
Bredene

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van het
OCMW voor het boekjaar 2011 bedraagt 2.452.854,00 EUR. Bij het voorstel
tot wijziging van het budget 2011 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage
voorzien. De budgetwijziging vertegenwoordigt een aantal verschuivingen.
In de budgetwijziging nr. 1 (exploitatie) van het OCMW Bredene, met
betrekking tot het boekjaar 2011 werden diverse posten verhoogd of verlaagd.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

AC 100: Algemeen bestuur en centrale administratie
1. Ontvangsten
Budget
€ 2.000,00

100/744002 Terugbetaling administratieve
prestatie
Beheersvergoedingen bankrekeningen is
verhoogd.
100/747002 Tewerkst. subs. sociale
maribel
Een bijkomende werknemer binnen de
onderhoudsploeg werd in dienst genomen
per 1/04/2011. In het budget was er een
extra personeelslid gesubsidieerd door de
sociale maribel per 1/07/2011. Door een
extra aanwerving per 1/04 kan de
kwartaalsubsidie ten bedrage van €
7.129,39 reeds ingeschreven worden per
1/04 i.p.v. 1/07.

Verlaging

€ 34.295,09

totaal aanpassingen
resultaat

€-

Verhoging
€ 4.000,00

Nieuw
€ 6.000,00

€ 794,58

€ 35.089,67

€ 4.794,58
€ 4.794,58

2. Uitgaven – exploitatie
Budget
100/611001
Erelonen
procedurekosten

vergoeding

en

100/614001 Verz kering brand
De verzekering elektronica is vanaf 2011 een
volledig jaar verzekerd bij Dexia.
100/619003 Receptie- en representatiekosten
Opstarten
nieuwe
huisstijl+rece tie
serviceflats.

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 9.000,00

€ 12.100,00

€ 21.100,00

€ 1.000,00

€ 600,00

€ 1.600,00

€ 22.000,00

€ 5.000,00

€ 27.000,00

totaal aanpassingen

€-

€ 17.700,00

resultaat

€ 17.700,00

3. Uitgaven – personeel
Budget
100/623001 Verzekering raadsleden

Verlaging

Verhoging

€ 810,00

€ 90,00

Nieuw
€ 900,00

Aanpassing bedrag verzek ring raadsleden.
totaal aanpassingen
resultaat
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-

€ 90,00
€ 90,00

43

AC 13700: Ondersteuning
1. Ontvangsten
Budget

Verlaging

13700/747002 Tewerkst. subs. sociale
€ 41.802,78
maribel
Een bijkomende werknemer binnen de
onderhoudsploeg werd in dienst genomen
per 1/04/2011. In het budget was er een
extra personeelslid gesubsidieerd door de
sociale maribel per 1/07/2011. Door een
extra aanwerving per 1/04 kan de
kwartaalsubsidie ten bedrage van € 7.129,39
reeds ingeschreven worden per 1/04 i.p.v.
1/07.
totaal aanpassingen

Verhoging
€ 968,53

€-

resultaat

Nieuw
€ 2.771,31

€ 968,53
€ 968,53

2. Uitgaven – personeel
Budget
13700/620302 Wedden onderhou sperscontractueel
Bijkomende werknemer onderhoud sociaal
huis.
13700/621302 RSZ onderhoudspersoneel
vast
RSZ
voor
bijkomende
werknemer
onderhoud sociaal huis.

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 129.427,19

€ 20.200,00

€ 149.627,19

€ 38.735,58

€ 6.300,00

€ 45.035,58

totaal aanpassingen € -

€ 26.500,00

resultaat

€ 26.500,00

AC 13900: Keuken
1. Ontvangsten
Budget
13900/747002 Tewerkst. subs. sociale
€ 39.039,95
maribel
Een bijkomende werknemer binnen de
onderhoudsploeg werd in dienst genomen
per 1/04/2011. In het budget was er een
extra personeelslid gesubsidieerd door de
sociale maribel per 1/07/2011. Door een
extra aanwerving per 1/04 kan de
kwartaalsubsidie ten bedrage van € 7.129,39
reeds ingeschreven worden per 1/04 i.p.v.
1/07.
totaal aanpassingen
resultaat

Verlaging

Verhoging
€ 904,52

€-

Nieuw
€ 39.944,47

€ 904,52
€ 904,52

AC 83200: Sociale dienst - algemeen
1. Ontvangsten
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Budget
13900/747002 Tewerkst. subs. sociale
€ 21. 51,51
maribel
Een bijkomende werknemer binnen de
onderhoudsploeg werd in dienst genomen
per 1/04/2011. In het budget was er een extra
personeelslid gesubsidieerd door de sociale
maribel per 1/07/2011. Door een extra
aanwerving per 1/04 kan de kwartaalsubsidie
ten bedrage van € 7.129,39 reeds
ingeschreven worden per 1/04 i.p.v. 1/07.
totaal aanpassingen

Verlaging

Verhoging
€ 457,05

€-

€

resultaat

Nieuw
€ 21.508,56

457,05
€ 457,05

2. Uitgaven – exploitatie
Budget
83200/611001
Erelonen+vergoed.
+procedurekosten
De
procedures
voor
dossiers
schuldbemiddeling blijven stijgen (momenteel
+/- 70 dossiers aan € 380) + saldo 2010.

Verlaging

Verhoging

€ 20.000,00

totaal aanpassingen

Nieuw

€ 21.000,00

€-

€ 41.000,00

€ 21.000,00

resultaat

€ 1.000,00

AC 83203: Sociale dienst – Sociaal verhuurkantoor
1. Uitgaven – exploitatie
Budget

Verlaging

€ 20.000,00

€ -20.000,00

totaal aanpassingen

€ -20.000,00

83203/608301 Tssk. in de werking koepel
SVK
Naar analogie van voorgaande jaren is er
geen ussenkomst noodzakelijk voor de
Koepel SVK -afdeling Bredene.

resultaat

Verhoging

Nieuw
€-

€

-

€ -20.000,00

AC 83207: Sociale dienst – lokaal opvanginitiatief
1. Ontvangsten
Budget
€ 3.003,07
83207/747002 Tewerkst. subs. sociale maribel
Een bijkomende werknemer binnen de
onderhoudsploeg werd in dienst genomen per
1/04/2011. In het budget was er een extra
personeelslid gesubsidieerd door de sociale
maribel per 1/07/2011. Door een extra
aanwerving per 1/04 kan de kwartaalsubsidie
ten bedrage van € 7.129,39 reeds
ingeschreven worden per 1/04 i.p.v. 1/07.
totaal aanpassingen
resultaat
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Verhoging
€ 69,58

€-

N euw
€ 3.072,65

€ 69,58
€ 69,58
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AC 83410: Instelling Wackerbout
1. Ontvangsten
Budget
83410/702001 Tegemoetkomsten RIZIV

Verlaging

€ 1.960.000,00

Verhoging
€ 62.165,96 €

De tegemoetkoming RIZIV kan aangepast
worden naar een toegekend tarief van €
43,85 per dag per bed en een te
verwachten index per 1/07/2011.
83207/747002 Tewerkst. subs. sociale € 169.613,56
maribel
Een bijkomende werknemer binnen de
onderhoudsploeg werd in dienst genomen
per 1/04/2011. In het budget was er een
extra personeelslid gesubsidieerd door de
sociale maribel per 1/07/2011. Door een
extra aanwerving per 1/04 kan de
kwartaalsubsidie ten bedrage van €
7.129,39 reeds ingeschreven worden per
1/04 i.p.v. 1/07.
totaal aanpassingen

€ 3.929,78

€-

resultaa

Nieuw
2.022.165,96

€ 173.543,34

€ 66.095,74
€ 66.095,74

2. Uitgaven – exploitatie
Budget
83410/607001 Animatie
Vanaf augustus vorig jaar krijgt elke
vrijwilliger die mee instaat voor het
verzorgen van een activiteit een d ankbon
voor een consumptie naar keuze. Op basis
van dit verbruik dient het animatiebudget
aangepast te worden om in deze kost te
voorzien.
83410/611001
Erelonen+vergoed.+procedurekosten
Wegens het uitsc rijven van een offerte voor
uitvoering van het zorgstrategisch plan dient
het budget verhoogd.

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 11.700,00

€ 2.000,00

€ 13.700,00

€ 13.500,00

€ 28.000,00

€ 41.500,00

totaal aanpassingen

€-

resultaat

€ 30.000,00
€ 30.000,00

AC 83414: Instelling Wackerbout – café Paris
1. Ontvangsten
Budget
83414/703001 Opbrengst OMC

€ 90.000,00

Het betreft de verhoging van de opbrengst
door het consumeren van de drankbonnen
van de vrijwilligers.
totaal aanpassingen
resultaa

Verlaging

erhoging
€ 3.000,00

Nieuw
€ 93.000,00

€ - € 3.000,00
€ 3.000,00

2. Uitgaven
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Budget
83414/600002 Voeding en drank OMC
€ 30.000,00
Wegens het groter verbruik in Café Paris via
de ingediende drankbonnen door vrijwilligers
die t het budget verhoogd.
totaal aanpassingen
resultaat



Neemt kennis

Verlaging

Verhoging
€ 1.000,00

€-

Nieuw
€ 31.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00

De budgetwijziging 2011 nr. 1 – gewone exploitatie – voor het boekjaar 2011
blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de
wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 nr. 1.
Het resultaat wordt geraamd op – 2.561.329,80 EUR met een in het budget
vermelde gemeentelijke bijdrage van 2.452.854,00 EUR, die overeenkomt met
het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010-2013.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 – exploitatie – van
het OCMW over het boekjaar 2011.

Punt 16: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 2 - investeringen - van
het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 16/12/2010 van het
budget van het OCMW over het boekjaar 2011
beslissing van het managementteam d.d. 14/04/2011 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 2 – investeringen – voor het
boekjaar 2011 van het OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/04/2011 over
de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging nr. 2 –
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Feiten, context

en argumentatie

investeringen – van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011
exemplaar van de budgetwijziging nr. 2 – investeringen – 2011 van het
OCMW Bredene

In de budgetwijziging nr. 2 (investeringen) van het OCMW Bredene, met
betrekking tot het boekjaar 2011, dienen volgende investeringsprojecten
herzien te worden.
- Project 2011/2: Snelkoelers keuken
De oorspronkelijke raming dient aangepast te worden aan de resultaten
van het prijsvergelijkingsonderzoek.
Raming: 22.000 EUR + 27.000 EUR = 49.500 EUR
Rekeningnummer: 13900/231000
Financiering: eigen middelen 22.000 EUR + 20.000 EUR = 42.000 EUR
Financiering: schenking
7.500 EUR
Financiering totaal:
49.500 EUR

- Project 2011/3: Kookdouche keuken
De oorspronkelijke raming dient aangepast te worden aan de resultaten van het
prijsvergelijkingsonderzoek.
Raming: 24.000 EUR + 11.300 EUR = 35.300 EUR
Rekeningnummer: 13900/231000
Financiering: eigen middelen
- Project 2011/11: Serviceflats groot scherm tv’s
Oorspronkelijk zou enkel de polyvalente ruimte van de serviceflats uitgerust
worden met een groot scherm tv. Er wordt geopteerd om eveneens alle flats
uit te rusten met een flatscreen LED-tv. Hierdoor dient het oorspronkelijk
bedrag van het project verhoogd te worden.
Raming: 2 500 EUR + 47 500 EUR = 50 000 EUR
Rekeningnummer: 83430/231000
Financiering: eigen middelen
- Project 2011/18: Wackerbout flatscreen tv’s
Wegens gewijzigde wetgeving omtrent het verbod van beeldbuis tv’s in
woonzorgcentra wordt geopteerd om alle 1 en 2 persoonskamers in
Wackerbout uit te rusten met een flatscreen LED-tv.
Raming: 0,00 EUR + 60 000 EUR = 60 000 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: eigen middelen
- Project 2011/19: Projectontwikkeling WZC Wackerbout
Er zal een offerte uitgeschreven worden voor de begeleiding van de
projectontwikkeling van het nieuwe WZC Wackerbout.
Raming: 0,00 EUR + 100.000 EUR = 100.000 EUR
Rekeningnummer: 83410/270000
Financiering: eigen middelen
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Neemt kennis



Na doorvoering van de hiervoor vermelde aanpassingen, wordt het totaal
bedrag van de investeringsprojecten verhoogd met 246.300 EUR tot een
totaal geraamd investeringsbedrag van 576.800 EUR.
Het budget voor het boekjaar 2011 blijft binnen de grenzen van de
geconsolideerde gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW wijzigt niet voor het jaar 2011 en blijft behouden op 2.452.854
EUR.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2 – investeringen
– van het OCMW over het boekjaar 2011.

Punt 17: financiële dienst - Intercommunales. Finiwo. Goedkeuring van het voorstel tot
intekening op kapitaalaandelen F1 i.h.k.v. het financieringsbeleid voor de investeringen in
hernieuwbare energie

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 06/07/2001
artikel 160 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



brief van Finiwo d.d. 29/03/2011 betreffende intekening financieringsbeleid
hernieuwbare energie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/05/2011
houdende principiële beslissing om in te tekenen op het voorstel van Finiwo
tot kapitaalverhoging voor kapitaalaandelen F1
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De gemeente Bredene is aangesloten bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen (Finiwo). De algemene vergadering van Finiwo
heeft op 13/12/2010 beslist om te investeren in projectvennootschappen
voor hernieuwbare energie t.b.v. de productie van elektriciteit. De
doelstelling is om de omschakeling van de productie van elektriciteit te
faciliteren en om tegen 2020 13% van de elektriciteit uit hernieuwbare
energie te halen.
Aan de algemene vergadering van 27/06/2011 zullen de krachtlijnen van het
investeringsbeleid in hernieuwbare energie worden voorgelegd. Eén van de
elementen van dit beleid vormt de financiering ervan, waarbij beoogd wordt
om de investeringen in kapitaalaandelen met eigen middelen na te streven
en voor de investering in achtergestelde leningen gebruik te maken van het
commercial paperprogramma.
De raad van bestuur stelt voor om bij de financiering met eigen middelen
gebruik te maken van de beschikbare reserves. Statutair is echter bepaald
dat de winstverdeling dient te gebeuren op basis van het aantal
maatschappelijke aandelen dat elk van de gemeenten aanhoudt in de
betrokken rekeningsector.
Voor deze nieuwe beleidslijn zal de
rekeningsector F1 worden gebruikt.
De gemeenten worden uitgenodigd in te tekenen op aandelen F1 die hen
worden aangeboden zodat ze op deze wijze aangeven een deel van de
opbrengsten toe te wijzen aan hun bestuur. De financiering ervan gebeurt
met uitzonderlijke dividenden die Finiwo met het boekjaar 2011 zal
uitbetalen aan de besturen die intekenen op het beleid. Het aantrekken van
financiële middelen met het commercial paper programma gebeurt op basis
van een gemeentelijke waarborg. Met het oog op een vereenvoudigde
administratieve afhandeling wordt voorgesteld met de gezamenlijke
waarborgen Finiwo de mogelijkheid te bieden globaal een bedrag van 30
miljoen EUR te verzamelen voor de komende werkperiode van 5 jaar. Dit
bedrag wordt over de deelnemers verdeeld in functie van de verhoudingen
in de rekeningsector F3. Dit betekent dat aan de gemeente Bredene wordt
gevraagd een waarborg te stellen van max. 399.000,02 EUR. De waarborg
wordt gesteld ten aanzien van KBC Bank nv.
De raad van bestuur heeft beslist om voor de rekeningsector F1, met de
nieuwe invulling van het beheer van de participaties in
projectvennootschappen voor hernieuwbare energie, 240.000 aandelen te
creëren met een nominale waarde van 12,50 EUR en bij de intekening de
gemeenten te verzoeken 1/3de te volstorten en hiervoor gebruik te maken
van uitzonderlijke dividenden die Finiwo met het boekjaar 2011 zal
uitbetalen aan de gemeenten die intekenen. Het aantal aandelen wordt
over de deelnemers verdeeld in functie van de bestaande verdeling van de
rekeningsector F3.
Het bedrag waarop de gemeente Bredene kan
intekenen is 33.900 EUR, dat 2.712 aandelen F1 vertegenwoordigt met elk
een nominale waarde van 12,50 EUR en die voor 1/3de, hetzij 11.300 EUR te
volstorten is (te betalen met het uitgekeerd uitzonderlijk dividend).
Investeringen in kapitaalaandelen leveren een dividend op van zodra de
vennootschap winst boekt. De eerste paar jaar mag geen dividend
verwacht worden. Achtergestelde leningen vormen eveneens een deel van
het eigen vermogen van de onderneming maar leveren vanaf de dag van de
volstorting reeds een rente op. Met de algemene krachtlijnen wordt als
criterium opgegeven dat er een rendement van 8% op kapitaalaandelen
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Visum ontvanger 

Financiële
gevolgen

wordt verwacht en minstens 6% op achtergestelde leningen.
In
tegenstelling met kapitaalaandelen worden achtergestelde leningen met een
vooraf afgesproken terugbetalingplan terugbetaald, zodat niet moet worden
gezorgd voor permanente kapitaalvorming.
Bij het aantrekken van
financiële middelen met het commercial paper programma betaalt Finiwo
een rente in functie van de evolutie van de korte termijn rente EURIBOR 3
maand. Deze rentevoet staat op vandaag historisch laag, zodat Finiwo begin
2011 een rente betaald van minder dan 1,2%. Over een termijn van de
laatste 10 jaar bedraagt de rentevoet gemiddeld 3,17%. Uitgaande van een
gemiddelde kostprijs van 3,17% en van een inkomst aan rente op de
achtergestelde leningen van minstens 6% kunnen we ervan uitgaan dat het
afleveren van een gemeentelijke waarborg een vergoeding oplevert van
2,5%.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in te tekenen op
het aantal aandelen F1 dat aan ons gemeentebestuur wordt toegewezen en
de volstorting te financieren met het uitzonderlijk dividend dat Finiwo
hiertoe zal uitkeren. Eveneens stelt het college van burgemeester en
schepenen voor om over te gaan tot een waarborgstelling voor het deel van
het investeringsbedrag van 30 miljoen EUR voor een periode van 5 jaar.
Finiwo wil immers met dit uitgewerkt voorstel geenszins de gemeentelijke
begrotingen belasten, maar toch een beleid uittekenen dat tot een positief
effect op de inkomsten voor de gemeenten aanleiding kan geven.
De beslissing van de gemeenteraad dient uiterlijk 10/06/2011 te worden
meegedeeld aan het secretariaat van Finiwo.

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een
visum door de gemeenteontvanger

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Uitzonderlijk dividend
Finiwo
–
t.b.v.
volstorting
Finiwo
aandelen F1

Overboeking
van
gewone dienst naar
buitengewone dienst
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Raming Budgetcode
11.300 EUR 552/272-01 11/11

Dienst
GD

Voorstel aan de
gemeenteraad om de
nodige kredieten via de
eerstvolgende
budgetwijziging 2011 te
voorzien
11.300 EUR 060/997-51 11/11
BD
Voorstel aan de
gemeenteraad om de
nodige kredieten via de
eerstvolgende
budgetwijziging 2011 te
voorzien
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UITGAVEN
Omschrijving
Volstorting
deelnemingen
aandelen F1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
van
11.300 EUR 552/862-51 11/11
Finiwo
Voorstel aan de
gemeenteraad om de
nodige kredieten via de
eerstvolgende
budgetwijziging 2011 te
voorzien.

Overboeking
van
gewone dienst naar
buitengewone dienst

11.300 EUR 060/957-01 11/11

GD

Voorstel aan de
gemeenteraad om de
nodige kredieten via de
eerstvolgende
budgetwijziging 2011 te
voorzien

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (William Hüppertz).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om in te tekenen op 2.712 aandelen F1 elk met een
nominale waarde van 12,50 EUR voor een totaal bedrag van 33.900 EUR en
deze voor 1/3de (11.300 EUR) te volstorten met de dividenden die Finiwo op
basis van het boekjaar 2011 hiertoe zal uitbetalen.
Artikel 2
De gemeenteraad verklaart zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te
stellen, intresten en bijhorigheden, ten aanzien van KBC Bank nv, Havenlaan 2
te 1080 Brussel, die met Finiwo een overeenkomst heeft afgesloten als
domiciliëringsagent en bemiddelaar voor een multideviezenprogramma voor een
bedrag van maximaal 339.000,02 EUR waarop de gemeente intekent op het
investeringsbedrag voor hernieuwbare energie.

Toegevoegde punten:
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Punt 18: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Gilbert Vanleenhove namens de
CD&V fractie.
Ondervraging van het schepencollege over het arrest van de Raad van State inzake het RUP
"Kop van 't Sas"

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, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

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,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009
brief d.d. 17/05/2011 van raadslid Gilbert Vanleenhove met vraag om punt
toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 23/05/2011



Feiten, context
Vraag raadslid Gilbert Vanleenhove
en argumentatie Op 10 mei heeft de Raad van State de uitvoering van het omstreden RUP ‘Kop
van ’t Sas’ geschorst. Zowel de beslissing van de gemeenteraad werd geschorst
als de goedkeuring van die beslissing door de Bestendige Deputatie. De Raad
van State wijst er eigenlijk op dat diegenen die een bezwaar indienden in feite
met een kluitje in het riet werden gestuurd. Er zijn vage beloftes van aanpassing
van bouwhoogtes als door een nieuwe windstudie mocht blijken dat de
gebouwen te hoog zijn. Vage beloftes, zegt de Raad van State, die nergens in het
RUP hard worden gemaakt. De gemeente creëert dus een toestand van
rechtsonzekerheid
voor
de
betrokken
inwoners.
Ook
de
mobiliteitsproblematiek is niet ernstig genomen, zegt de Raad van State. Er
loopt nu nog een procedure ten gronde tot nietigverklaring van de beslissing
van de gemeenteraad inzake het RUP Kop van ’t Sas.
Vraag:
Hoe ziet het college nu de verdere evolutie? Zal het college het besluit tot
nietigverklaring afwachten?
 Dat kan nog heel lang duren en niemand zal ontkennen dat de site van de
Kop van ’t Sas dringend aan een sanering en opwaardering toe is. Maar dan
wel met minder megalomane ambities dan in het plan dat hier door de
meerderheid werd goedgekeurd.
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 Of zal het college, ingaand op de bezwaren die rond dat plan bestaan,
intussen al initiatief ontwikkelen om een bijgestuurd en meer aanvaardbaar
plan in de gemeenteraad te laten goedkeuren.
Al in het schorsingsbesluit worden toch al enkele fundamentele opmerkingen
gemaakt door de Raad van State. Het is weinig waarschijnlijk dat die
opmerkingen plots niet meer zouden gelden in het onderzoek inzake een
mogelijke nietigverklaring. Het college kan dus best al beginnen met nieuwe en
betere plannen.
Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
Het gemeentebestuur, dat de opmaak van dit RUP had kunnen overlaten aan de
gewestelijke overheid, heeft in dit dossier zijn verantwoordelijkheid genomen.
Er is immers geopteerd om dit RUP zelf op te maken en hiervoor werd dan ook
met Arcadis één van de betere studiebureaus in dit domein aangesteld. Dat met
Arcadis een goede keuze is gemaakt inzake studiebureau werd ook beaamd
door raadslid Gilbert Vanleenhove.
Er werd hard gewerkt aan de opmaak van dit RUP waarbij heel wat aandacht
ging naar overleg en naar het consulteren van diverse overheden o.m. van de
Bestendige Deputatie. Weinig dossiers werden zo grondig nagekeken en
nageplozen ook door de Bestendige Deputatie, die dit ruimtelijk uitvoeringsplan
dan ook heeft goedgekeurd. Door de Vlaamse Yachting Federatie en een aantal
omwoners werd evenwel bezwaar ingediend bij de Raad van State die,
niettegenstaande het positief verslag van de auditeur, nu toch de beslissingen
terzake van de gemeenteraad en Bestendige Deputatie heeft geschorst. In dit
verband wordt er de aandacht op gevestigd dat de beslissingen zijn geschorst
maar nog niet vernietigd.
Het is de intentie van het college van burgemeester en schepenen om rekening
te houden met de opmerkingen van de Raad van State over dit dossier en om
hier bijgevolg bijkomende voorwaarden op te leggen. Dit verandert evenwel
niets aan de strategie van het college dat sowieso geen bouwvergunning zou
hebben afgeleverd zonder bijkomende windstudie. Dergelijke bijkomende
windstudie was een absolute voorwaarde van én het college van burgemeester
en schepenen én de gemeenteraad. De bemerkingen hierover van de Raad van
State moeten nu verder juridisch worden bekeken, waarbij het bestuur zich –
gelet op de complexiteit – zal laten bijstaan door een gespecialiseerd raadsman.
Het college van burgemeester en schepenen wil vooral rechtszekerheid voor
zowel de omwoners, het bestuur zelf als de investeerders door zich te schikken
naar het arrest van de Raad van State en de opmerkingen van dit rechtscollege
dan ook in te passen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. De nood aan
rechtszekerheid is onlangs nog gebleken uit het dossier van de tramlijn in de
regio Antwerpen dat werd vernietigd door de Raad van State alhoewel de
werken bijna voltooid zijn en de bouw van deze tramlijn noodzakelijk is voor
het garanderen van de mobiliteit in deze regio. De burgemeester merkt nog op
dat dit dossier op correcte wijze werd behandeld, maar dat nu moet worden
nagegaan hoe kan worden tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de Raad
van State.
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Tussenkomsten










Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat er een fundamenteel verschil
is tussen het dossier van de tramlijn in Antwerpen en deze van het Kop van
’t Sas, omdat iedereen in Antwerpen zit te wachten op deze tramlijn terwijl
dit geenszins het geval is voor de hoogbouw op het Kop van ’t Sas. Raadslid
Vanleenhove neemt akte van het antwoord van de burgemeester en stelt
vast dat de verdere procedure voor de Raad van State zal worden
afgewacht.
Burgemeester Steve Vandenberghe die dit ontkent en die stelt dat het
raadslid Vanleenhove zijn antwoord niet goed heeft begrepen.
Voorzitter Willy Vanhooren die nog verwijst naar het standpunt van
minister De Clerck over bepaalde procedures van de Raad van State en die
wijst op de noodzaak van kortere proceduretermijnen om meer
rechtszekerheid te kunnen garanderen.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die deze mening deelt maar die tevens
opmerkt dat de inhoud van bepaalde beslissingen aanleiding geeft tot
procedures van de Raad van State en dat – los van de bedenkingen over
proceduretermijnen en rechtszekerheid – de arresten van de Raad van
State dienen nageleefd.
Voorzitter Willy Vanhooren die besluit door te stellen dat het college van
burgemeester en schepenen duidelijk heeft aangegeven dat terdege rekening
zal worden gehouden met de opmerkingen van de Raad van State met
betrekking tot het dossier Kop van ’t Sas.

Punt 19: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Kristof Vermeire namens de CD&V
fractie.
Ondervraging van het schepencollege over het recreatiegebied 'De Grasduinen'

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, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 22 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten




huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009
brief d.d. 17/05/2011 van raadslid Kristof Vermeire met vraag om punt toe
te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 23/05/2011

Feiten, context
Vraag raadslid Kristof Vermeire
en argumentatie Het domein ‘De Grasduinen’, het voorlopig nog verborgen recreatiegebied
midden de campingzone, is bijna afgewerkt. Het 8,5 hectare grote domein is
onmiskenbaar een schitterende troef in ons recreatieaanbod. Het is een oase
van rust en spel in een aantrekkelijk groene omgeving. Helemaal in de lijn van
wat CD&V altijd gewenst heeft.
Zoals ik al schreef, is het momenteel echter een verborgen recreatiegebied. Het
was de bedoeling dat ‘De Grasduinen’ voor voetgangers en fietsers zowel via de
Duinenstraat, de Koningin Astridlaan, de Klemskerkestraat als de Zandstraat
toegankelijk zou zijn. Voorlopig is er enkel een volwaardige toegangsweg
gerealiseerd via de Zandstraat. Via de Klemskerkestraat is er een onverhard
toegangsweggetje, maar dit ligt zodanig verscholen dat enkel ingewijden het
weten liggen.
Vragen
Graag kreeg ik van het schepencollege een antwoord op de volgende vragen:
 Wanneer zullen de voorziene wandel- en fietspaden tussen het domein ‘De
Grasduinen’ en de Koningin Astridlaan en de Duinenstraat gerealiseerd
worden?
 Zal er ook richting Klemskerkestraat een volwaardig wandel- en fietspad
aangelegd worden?
 Het domein is momenteel ingericht met onder meer wandelpaden, een
ligweide, openbare sportvelden, speeltoestellen en een vijver. Worden er in
de toekomst nog bijkomende bestemmingen gepland voor deze
recreatiezone? Zo ja, dewelke?
Antwoord schepen Jacky Maes
Het domein “Grasduinen” wordt op 30 juni a.s. officieel geopend door minister
Bourgeois. Toerisme Vlaanderen investeerde 2 miljoen EUR in dit project.
Straks wordt door het gemeentebestuur, dit in afwachting van een definitieve
erfpachtovereenkomst, een overeenkomst ter bede afgesloten waardoor het
gemeentebestuur vanaf 1 juli a.s. instaat voor het beheer van dit domein. De
jaarlijkse vergoeding voor deze erfpacht is vastgesteld op 30.000 EUR. Het
gemeentebestuur heeft zich ten aanzien van Toerisme Vlaanderen ook
geëngageerd in het onderhoud van dit domein. De kostprijs hiervan wordt
geraamd op 50.000 EUR/jaar.
Momenteel lopen onderhandelingen met een aantal ernstige partners. Er is
evenwel afgesproken met deze partners dat, zolang er geen overeenkomst is, er
niet wordt gecommuniceerd over de inhoud van deze onderhandelingen. Dit
om de commerciële belangen van deze partners niet te schaden.
Tussenkomst raadslid Kristof Vermeire
Raadslid Kristof Vermeire die benadrukt dat het antwoord hem geen
voldoening schenkt en dat de aangehaalde argumenten geenszins kunnen slaan
op het eerste deel van zijn vraag met name met betrekking tot de
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toegangswegen tot dit domein. In dit verband wordt er nogmaals de aandacht
op gevestigd dat een optimale bereikbaarheid van dit domein, dit vanuit de vier
windstreken, noodzakelijk is.

Punt 20: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO op 28/06/2011. 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, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikels 29 en 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 06/05/2011 betreffende de algemene
vergadering op 28/06/2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/05/2011
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op 28/06/2011





Feiten, context 
en
argumentatie



Met een schrijven d.d. 06/05//2011 nodigt IVOO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op dinsdag 28/06/2011.
Agenda
 verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2010 - akteneming
 verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2010 – akteneming
 jaarrekening per 31/12/2010 – goedkeuring
 verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
 te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2011 - goedkeuring
 mededelingen en diversen
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
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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 :
Françoise Praet
Kimberley Rousselle

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
 Kimberley Rousselle bekomt 22 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVOO op
28/06/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IVOO.

Punt 21: financiële dienst - Algemeen. Toekenning van gratis huisvuilzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van de overeenkomst met de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de inwoners
van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging
genieten

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, Kimberley Rousselle, Emily
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Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid



artikels 29 en 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende vaststelling van
het toelagereglement inzake de toekenning van gratis afvalzakken aan
bepaalde categorieën van inwoners – uitbreiding rechthebbenden
brief d.d. 06/05/2011 van het toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen met
de inwoners van de gemeente Bredene die op 01/01/2011 recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/05/2011
houdende afsluiten van de overeenkomst bij de Kruispuntbank van Sociale
Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de
inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake
geneeskundige verzorging genieten





Feiten, context

en argumentatie



Neemt kennis

Het toelagereglement d.d. 21/10/2008 betreffende de toekenning van gratis
afvalzakken voorziet dat o.a. gezinnen, waarvan een gezinslid het WIGWstatuut of OMNIO-statuut geniet, gerechtigd zijn op 20 gratis
huisvuilzakken/jaar (30L).
Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene stelt het toezichtscomité
bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst
ter beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut en sinds
01/01/09 ook van de inwoners die over het OMNIO-statuut beschikken.
Daartoe dient een overeenkomst te worden afgesloten met de
Kruispuntbank. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting
van 16/05/2011 deze overeenkomst afgesloten.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid voor het bekomen van een lijst van de inwoners van
de gemeente die op 01/01/2011 recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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