VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 27/06/2011

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/05/2011

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys, Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot punt 2 van verslag van
vorige zitting “Kansspelen. Vaststellen van de voorwaarden convenant
gemeente Bredene – Golden Palace Waterloo nv voor het exploiteren van
een speelautomatenhall” opmerkt dat hij ervan op de hoogte werd gesteld
dat deze uitbating niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorwaarden,
aangezien door de algemene vergadering van de mede-eigenaars geen
toelating werd verleend voor het plaatsen van de noodzakelijke nooddeur.
Het raadslid wenst te vernemen of bijgevolg dit convenant kan worden
afgesloten of nog geldig is.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat de verplichting voor het plaatsen
van een nooddeur slechts geldt als er meer dan 50 personen aanwezig zijn
in de inrichting. Aan de betrokken vennootschap werd door het college van
burgemeester en schepenen een (stedenbouwkundige) vergunning
afgeleverd voor max 50 personen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die aanvullend nog opmerkt dat bij
exploitatie van een inrichting voor meer dan 50 personen er inderdaad een
akkoord van de mede-eigenaars of vonnis van de rechtbank zal noodzakelijk
zijn om een nooduitgang te creëren.
Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat de beperking tot
50 personen niet is opgenomen in het convenant.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat deze beperking van het

•

•

•
•
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aantal personen uitdrukkelijk als voorwaarde staat vermeld in de
stedenbouwkundige vergunning.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 23/05/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Gemeentelijk patrimonium. Overeenkomst "bezetting ter bede" met
Toerisme Vlaanderen inzake exploitatie recreatiedomein Grasduinen. Goedkeuring van de
voorwaarden

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2009 houdende bevestiging van
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
24/08/2009 inzake kandidaatstelling voor de exploitatie van het domein
Grasduinen
brief d.d. 09/10/2009 van Toerisme Vlaanderen betreffende kandidaatstelling
exploitatie recreatiedomein
mail d.d. 14/04/2011 van Toerisme Vlaanderen met ontwerpovereenkomst
bezetting ter bede
ontwerp van overeenkomst van bezetting ter bede
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/05/2011
houdende principiële goedkeuring van de overeenkomst bezetting ter bede
met Toerisme Vlaanderen inzake exploitatie recreatiedomein Grasduinen

•
•
•
•
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Financiële
gevolgen

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2009 heeft het
gemeentebestuur zich kandidaat gesteld voor de exploitatie van het
recreatiedomein Grasduinen. Met een schrijven d.d. 09/10/2009 heeft
Toerisme Vlaanderen laten weten dat de kandidaatstelling van de gemeente
ontvankelijk werd verklaard en dat het gemeentebestuur als erfpachtnemer
zal worden aangeduid.
In afwachting van de finalisatie en inwerkingtreding van de
erfpachtovereenkomst, is toerisme Vlaanderen bereid het domein voorlopig
ter beschikking te stellen van de gemeente Bredene onder de vorm van een
overeenkomst van bezetting ter bede.
Dit onder de volgende
voorwaarden:
- de overeenkomst eindigt op de datum van de inwerkingtreding van de nog
af te sluiten erfpachtovereenkomst
- de gemeente mag het onroerend goed enkel en alleen gebruiken met het
oog op de exploitatie van een recreatiezone. Indien de gemeente een
andere bestemming zou willen geven aan het onroerend goed, is de
voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van toerisme Vlaanderen vereist
- de gemeente moet altijd aan de door toerisme Vlaanderen gemachtigde
personen toegang verlenen tot het domein
- het bezettingsrecht wordt toegekend tegen de maandelijkse vergoeding
van 2.500 EUR (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd)
- het onderhoud,
alle kosten die voortvloeien uit verbouwingen,
herstellingen of uitbreidingen van het goed, alsook de kosten die het gevolg
zijn van de uitvoering van wettelijke, administratieve of andere
voorschriften
inzake
hygiëne,
veiligheid,
arbeidsveiligheid
of
milieuvoorschriften zijn ten laste van het gemeenbestuur
- de gemeente verbindt er zich toe de gronden en gebouwen op zijn kosten
te verzekeren tegen brand, ontploffingen en andere rampen
- de onroerende voorheffing, alsook alle andere lasten, belastingen en
taksen zijn ten laste van de gemeente
- het gemeentebestuur mag het in gebruik gegeven goed en de door hem
aangebrachte bouwwerken noch geheel, noch gedeeltelijk verhuren of in
gebruik geven aan een derde, dan na het schriftelijk akkoord van toerisme
Vlaanderen.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden
van deze overeenkomst goed te keuren.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
2.500 EUR/maand 46601/124-10
Geen krediet
beschikbaar

Dienst
GD

Nodige kredieten te
voorzien bij gewone
budgetwijziging 2011
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Tussenkomsten

•
•

•

•
•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die enerzijds stelt dat “Grasduinen” een
mooie realisatie is, maar anderzijds bedenkingen formuleert over het bedrag
van het maandelijks gebruiksrecht i.c. 2.500 EUR.
Voorzitter Willy Vanhooren die andermaal de geschiedenis schetst van de
totstandkoming van dit dossier waarbij, ingevolge het terugtrekken van de
campinguitbaters, het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid heeft
genomen door de kandidaatstelling voor de uitbating van dit domein.
Burgemeester Steve Vandenberghe die toelichting verstrekt bij dit dossier
en er ondermeer de aandacht op vestigt dat het de bedoeling is om, dit bij
voorkeur in samenwerking met een private partner, tot een rendabele en
professionele uitbating te komen van dit domein dat onmiskenbaar van
groot belang is voor de verdere toeristische ontwikkeling van de gemeente
in het algemeen en de campingsector in het bijzonder. De burgemeester
schetst de belangrijkste voorwaarden van deze overeenkomst die in grote
lijnen ook de voorwaarden zullen zijn van de straks af te sluiten
erfpachtovereenkomst. Wat betreft het gebruiksrecht, straks canon, vestigt
de burgemeester er ook nog de aandacht op dat reeds in het dossier van de
gemeenteraad van 21/09/2009 melding werd gemaakt van het bedrag van
het verschuldigd recht i.c. 1,5% van de investeringswaarde. De
burgemeester geeft tevens nog mee dat op basis van de opmerkingen van
raadslid Dany Hollevoet in extremis, en dit in overleg met Toerisme
Vlaanderen, een aantal niet onbelangrijke wijzigingen werden aangebracht
aan de tekst van deze overeenkomst. De raad wordt dan ook gevraagd
goedkeuring te hechten aan deze aangepaste tekst van de overeenkomst.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die nog stelt dat zijn fractie steeds akkoord is
gegaan met de gevolgde werkwijze, met name de kandidaatstelling voor de
exploitatie, en hiermee op dezelfde lijn zit van het college.
Raadslid Kristof Vermeire die de wens uitdrukt dat op korte termijn de
nodige toegangswegen naar dit domein kunnen worden gerealiseerd, dit
met het oog op de voldoende ontsluiting.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst van bezetting ter bede met Toerisme Vlaanderen inzake de
exploitatie van recreatiedomein Grasduinen. Het ontwerp van deze
overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Oprichting opdrachthoudende
vereniging voor crematoriumbeheer arrondissement Oostende
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
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 253 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/10/2010 houdende goedkeuring
oprichting en deelname aan een overlegorgaan met het oog op de studie
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het vlak van
crematoriumbeheer en aanduiding vertegenwoordiging
oprichtingsdossier bestaande uit motiveringsverslag, bestuursplan, financieel
plan en ontwerpstatuten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende goedkeuring oprichting opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer arrondissement Oostende

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 18/10/2010 zijn goedkeuring gehecht
aan de oprichting en deelname aan een overlegorgaan met het oog op de
studie van een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het vlak van
crematoriumbeheer.
In dezelfde zitting werd beslist om Steve
Vandenberghe, burgemeester, aan te duiden als afgevaardigde van het
college van burgemeester en schepenen in het overlegorgaan.
Overeenkomstig artikel 26 van het Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking beschikt het overlegorgaan over een periode van maximum
één jaar, ingaand op de installatievergadering, om zijn studieopdracht te
vervullen. Deze installatievergadering vond plaats op 06/04/2011.
Daar uit de studie gevoerd door het overlegorgaan blijkt dat het resultaat
ten opzichte van de mogelijke oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor crematoriumbeheer positief is, stelt het overlegorgaan –
overeenkomstig artikel 26 van het Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking – een bundel ter beschikking aan de deelnemende
gemeenten met het motiveringsverslag, het bestuursplan, het
ondernemingsplan en de ontwerpstatuten.
Artikel 12 van de ontwerpstatuten bepaalt het bedrag van het te plaatsen
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•

•

•

Financiële
gevolgen

kapitaal voor de aandelen bij toetreding op vijf euro per inwoner. Bij de
oprichting dienen alle aandelen volledig volstort (82.075 EUR). Het nodige
krediet zal bijgevolg bij budgetwijziging moeten worden voorzien.
Artikel 44 van de ontwerpstatuten voorziet in de mogelijkheid voor de raad
van bestuur om aan de deelnemende gemeenten jaarlijks een bijdrage in de
werkingskosten te vragen, indien nodig, die maximaal 1 EUR/inwoner mag
bedragen.
Overeenkomstig artikel 27 van het Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking dienen de gemeenten zich uit te spreken over de
documenten die worden voorgelegd. Ofwel wordt beslist af te zien van
deelneming aan de eventuele oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor crematoriumbeheer, ofwel wordt akkoord gegaan met het
voorstel, al dan niet op voorwaarde dat er wijzigingen aan het voorstel
worden aangebracht. Vervolgens worden de beslissingen van de gemeenten
voorgelegd aan het overlegorgaan, dat daarover in concensus beslist.
Daarna wordt het definitieve voorstel aan de overblijvende gemeenten
voorgelegd. De gemeenten kunnen het voorstel enkel nog goed- of
afkeuren.
Het college stelt voor om volgende opmerkingen te formuleren bij de
ontwerpstatuten :
- artikel 15 : voorzitter – ondervoorzitter :
Voorstel om het mandaat van de ondervoorzitter vast te stellen voor een
periode van 2 jaar, met de bedoeling om dit ondervoorzitterschap tijdens
het mandaat van de voorzitter opeenvolgend te laten waarnemen door de
vertegenwoordigers van de kleinere deelnemende gemeenten.
- artikel 23 : quorum – meerderheid – volmacht :
De raad beslist met meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder beschikt over
één stem. Deze meerderheid moet steeds bereikt zijn. Bij staking van stemmen
wordt het besluit in beraad gehouden en wordt het voorstel opnieuw ingeschreven
op de agenda van de volgende vergadering van de raad van bestuur, waarbij
melding wordt gemaakt van dit artikel en de staking der stemmen. Indien er dan
opnieuw staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In de momenteel vooropgestelde samenstelling van de raad van bestuur ligt
de beslissingsmacht hierdoor de facto bij de stad Oostende. Analoog met
artikel 34 van het Gemeentedecreet wordt voorgesteld om bij staking van
stemmen het voorstel als verworpen te beschouwen m.a.w. stem van
voorzitter mag hier niet doorslaggevend zijn.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
82.075 EUR 878/862-51
BD
Crematoriumbeheer Volstorten
kapitaal
Nodige kredieten te
aandelen
voorzien
bij
budgetwijziging 2011
Bijdrage
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werkingskosten

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budget 2012

Raadslid Dany Hollevoet die een aantal juridisch-technische opmerkingen
formuleert over het voorliggend ontwerp van statuten.

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot deelneming aan de
oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer.
Artikel 2
De gemeenteraad formuleert de volgende opmerkingen bij de ontwerpstatuten :
Opmerkingen college van burgemeester en schepenen
- artikel 15 : voorzitter – ondervoorzitter :
Voorstel om het mandaat van de ondervoorzitter vast te stellen voor een
periode van 2 jaar, met de bedoeling om dit ondervoorzitterschap tijdens het
mandaat van de voorzitter opeenvolgend te laten waarnemen door de
vertegenwoordigers van de kleinere deelnemende gemeenten.
- artikel 23 : quorum – meerderheid – volmacht :
De raad beslist met meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder beschikt over één
stem. Deze meerderheid moet steeds bereikt zijn. Bij staking van stemmen wordt het
besluit in beraad gehouden en wordt het voorstel opnieuw ingeschreven op de agenda
van de volgende vergadering van de raad van bestuur, waarbij melding wordt gemaakt
van dit artikel en de staking der stemmen. Indien er dan opnieuw staking van
stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In de momenteel vooropgestelde samenstelling van de raad van bestuur ligt de
beslissingsmacht hierdoor de facto bij de stad Oostende. Analoog met artikel
34 van het Gemeentedecreet wordt voorgesteld om bij staking van stemmen
het voorstel als verworpen te beschouwen m.a.w. stem van voorzitter mag hier
niet doorslaggevend zijn.
Opmerkingen raadslid Dany Hollevoet
- artikel 11: maatschappelijk kapitaal : tegenstrijdigheid tussen “op elk aandeel
dat een inbreng in speciën vertegenwoordigt moet minimum één derde
worden volstort” en “Bij de oprichting worden alle aandelen volstort”.
- artikel 32: er wordt gewezen op het belang van een duidelijk onderscheid
tussen de regeringscommissaris en de commissaris/bedrijfsrevisor. Wordt in
artikel 32 met “commissaris” de regeringscommissaris of de
commissaris/bedrijfsrevisor bedoeld?
- artikel 36: onduidelijkheidshalve dient hier aangevuld dat de notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering.
- artikel 15: met het voorstel van het college van burgemeester en schepenen
om het mandaat van de ondervoorzitter vast te stellen voor een periode van
2 jaar beoogt het om het mandaat van ondervoorzitter te laten waarnemen
door de vertegenwoordigers van de kleinere gemeenten. Het huidig ontwerp
van statuten biedt evenwel geen waarborgen dat het ondervoorzitterschap
wordt toegewezen aan een afgevaardigde van de kleinere gemeenten.

Verslag gemeenteraadszitting 27/06/2011

7

Hiervoor dient in artikel volgende aanvullende bepaling opgenomen: “De
voorzitter en ondervoorzitter mogen geen afgevaardigden zijn van dezelfde
gemeente”.
- artikel 28: er wordt gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om de
controle op de financiële toestand en jaarrekening te optimaliseren door het
benoemen van één of meer bijkomende commissarissen, dit vanuit de leden
van de algemene vergadering.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Begunstigde
Volstorten kapitaal
aandelen
Opdrachthoudende
vereniging voor
crematoriumbeheer

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
82.075 EUR 878/862-51
Nodige kredieten
voorzien
budgetwijziging 2011

te
bij

Punt 4: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen in de gemeente naar aanleiding van diverse activiteiten

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de

•
•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

tijdelijke politieverordening d.d. 19/05/2011 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Batterijstraat en ZuidOostwijk naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd voor
Nieuwelingen “Vosseslag Classic” op zaterdag 21/05/2011, organisatie
“Wielerclub D’ Heietrappers” De Haan
tijdelijke politieverordening d.d. 08/06/2011 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Fritz Vinckelaan naar
aanleiding van het creëren van een terras (parkeerstrook) ter hoogte van
Frituur Marie Claire tijdens de avondmarkt in de Nukkerwijkstraat en
Europastraat op zondag 12/06/2011

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van diverse activiteiten op openbare wegen
en argumentatie in de gemeente was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid tijdelijke
politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen, dit naar
aanleiding van volgende activiteiten:
• wielerwedstrijd voor Nieuwelingen “Vosseslag Classic” op zaterdag
21/05/2011, organisatie “Wielerclub D’ Heietrappers” De Haan
• het creëren van een terras (parkeerstrook) ter hoogte van Frituur Marie
Claire tijdens de avondmarkt in de Nukkerwijkstraat en Europastraat op
zondag 12/06/2011.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van:
• wielerwedstrijd voor Nieuwelingen “Vosseslag Classic” op zaterdag
21/05/2011, organisatie “Wielerclub D’ Heietrappers” De Haan
• het creëren van een terras (parkeerstrook) ter hoogte van Frituur Marie
Claire tijdens de avondmarkt in de Nukkerwijkstraat en Europastraat op
zondag 12/06/2011.

Punt 5: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2010

Aanwezig

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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/05/2011
houdende vaststellen van het algemeen jaarverslag 2010

Feiten, context •
en argumentatie

Door de invoering van het Gemeentedecreet is het niet langer verplicht om
een jaarverslag op te maken als bijlage bij het budget. Toch lijkt het nuttig
om niettemin een jaarverslag (zij het losgekoppeld van het budget) te blijven
opmaken. Niet alleen geeft het een handig jaaroverzicht, maar het is ook
een document waarin bepaalde beleidsrelevante informatie (zoals
indicatoren) op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd. Het
jaarverslag speelt zo een belangrijke rol In het kader van de actieve
openbaarheid van bestuur.
Het jaarverslag 2010 bouwt inhoudelijk en vormelijk voort op het stramien
van de voorgaande jaren. Het jaarverslag bestaat concreet uit 2 grote
onderdelen:
− het eigenlijke jaarverslag: aan de hand van teksten wordt een kort
overzicht gegeven van de hoogtepunten van 2010. De feiten worden
per thema in grote clusters ondergebracht.
− de bijlagen: in de bijlagen wordt eerder technische informatie verstrekt.
Het betreft informatie die de leesbaarheid van het jaarverslag in het
gedrang zou brengen en die enkel voor een klein deel van de lezers
relevant is.

•

Tussenkomsten

•
•

•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat het jaarverslag pas tijdens de
zitting werd bezorgd. Daarenboven bevatte het dossier dat ter inzage lag
voor de raadsleden geen exemplaar van dit jaarverslag.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat bij het ter inzage leggen
van de dossiers er wel degelijk een gedrukt exemplaar was bijgevoegd en
dat conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement het jaarverslag
digitaal ter beschikking werd gesteld voor alle raadsleden.
Raadsleden Gilbert Vanleenhove en Kristof Vermeire die met betrekking
tot dit jaarverslag nog volgende opmerkingen formuleren:
− Willy Vanhooren, voorzitter directiecomité AGB staat verkeerdelijk
vermeld als eveneens voorzitter van de raad van bestuur
− Het blijkt dat er geen concrete cijfers zijn van het aantal bezoekers aan
het infokantoor. Dit wekt verbazing omdat dit enerzijds toch bepalend
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•

Neemt kennis

is voor de inzet van personeel en omdat anderzijds wel concrete en
exacte cijfers gekend zijn van het aantal bezoekers aan
tentoonstellingen in het MEC Staf Versluys.
Voorzitter Willy Vanhooren die aangeeft dat de tellingen van het aantal
bezoekers niet gebeuren “per kop”, maar op basis van een inschatting.
Tevens vraagt hij om rekening te houden met de opmerking van de CD&V
fractie terzake en de tellingen van het aantal bezoekers aan het infokantoor
en tentoonstellingen zo correct en exact mogelijk te laten gebeuren.

De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen jaarverslag 2010.

Punt 6: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van een
tijdelijke politieverordening van de burgemeester houdende verbod op alcoholische dranken
op het openbaar domein begrensd door de Koninklijke Baan, Driftweg/Kapelstraat, Zeelaan
en Rozenlaan en het toevoegen van een nieuwe afdeling 2.3 "Gebruik van alcoholische
dranken op het openbaar domein" aan de algemene politieverordening

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Aanwezig

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119bis, 119ter, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 03/06/2011 houdende
verbod op alcoholische dranken op het openbaar domein begrensd door de
Koninklijke Baan, Driftweg/Kapelstraat, Zeelaan en Rozenlaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011

•
•
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houdende vaststellen ontwerp van een nieuwe afdeling 2.3 "Gebruik van
alcoholische dranken op het openbaar domein" van de algemene
politieverordening
Voorgeschiedenis

Fase
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Actie
Wijzigen afdelingen 1.1 en
4.2
Toevoegen afdeling 4.7
Wijzigen afdeling 6.1 en
toevoegen bijlagen aan de
algemene politieverordening

Datum
17/12/2009
22/11/2010
26/4/2011

De lokale politie, burgemeester en het gemeentebestuur ontvangen reeds
weken diverse en herhaalde klachten met betrekking tot de hinder c.q.
verstoring van de openbare orde door personen die rondhangen op het
Duinenplein en er drankmisbruik plegen. De verstoring van de openbare
orde is het gevolg van de samenscholing van diverse personen die er in
overmatige mate alcohol consumeren. Dit overmatig alcoholgebruik
resulteert in luidruchtigheid, het lastigvallen van andere personen die
gebruik maken van dit Duinenplein, vechtpartijen, wildplassen,… Uit een
verslag van 1/6/2011 van commissaris van politie Peter Verleye blijkt 1° dat
het steeds dezelfde personen zijn die overlast veroorzaken, 2° door de
lokale politie zeer frequent toezicht en controle werd uitgeoefend
(preventieve patrouilles, veelvuldige aanwezigheid van wijkinspecteurs in
burger en uniform, …), 3° door de lokale politie eveneens diverse PV’s van
dronkenschap werden opgemaakt en diverse bestuurlijke aanhoudingen
werden verricht. Noch de toezichten, controles en veelvuldige
aanwezigheid van inspecteurs op dit plein noch de repressieve acties
hebben evenwel voor enige afschrikking en/of verminderde afwezigheid van
de bewuste personen gezorgd waardoor de openbare orde verder wordt
verstoord.
Uit hetzelfde verslag van commissaris van politie blijkt eveneens dat er een
duidelijk oorzakelijk verband is tussen het alcoholgebruik op dit plein en de
verstoring van de openbare orde. Aangezien met de beschikbare juridische
instrumenten (opmaak PV’s en bestuurlijke aanhoudingen) door de lokale
politie geen adequate oplossing kan worden gegeven aan de specifieke
problematiek van overlast/verstoring op het openbaar domein, is het
aangewezen om een verbod van het gebruik van alcoholische dranken op
het openbaar domein in te voeren.
De burgemeester vaardigde op 3/6/2011 bij hoogdringendheid een tijdelijke
politieverordening uit om een alcoholverbod uit te vaardigen op het
Duinenplein.
− Het Duinenplein bevindt zich in de druk gebruikte toeristische zone.
− Er worden door handelaars en inwoners steeds meer klachten
geformuleerd over deze overlast.
− Door deze overlast dreigen andere gebruikers dit plein te mijden en dit
heeft uiteraard zijn gevolgen voor de toeristische functie c.q.
commerciële activiteiten op dit plein.
− Een goed toeristisch imago is van groot belang voor Bredene. In de
maand juni, i.c. tijdens de (verlengde) weekends, doen reeds heel wat
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•

•

Tussenkomsten

•

toeristen Bredene aan, zodat bijgevolg het uitstellen van een adequate
oplossing onmiskenbaar schade ging meebrengen voor het toerisme in
en imago van Bredene en bijgevolg ook voor de handelaars.
Zoals wettelijk voorzien in artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet wordt
de tijdelijke politieverordening van de burgemeester ter kennisneming
voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad een dergelijke
tijdelijke politieverordening niet bekrachtigt, vervalt ze van rechtswege op
het moment dat de gemeenteraad er kennis van heeft genomen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de tijdelijke politieverordening
van de burgemeester inderdaad van rechtswege te laten vervallen. In plaats
van de bekrachtiging van deze tijdelijke maatregel, wordt voorgesteld om
een meer algemene regeling op te nemen in de algemene
politieverordening. Nu reeds wordt namelijk vastgesteld dat de eerder
gesitueerde problemen die aanleiding hebben gegeven tot de tijdelijke
politieverordening door de burgemeester zich verplaatsen naar andere
gebieden (weliswaar met minder grote toeristische, sociale en economische
schade als op het Duinenplein). Op het Duinenplein zelf zijn er sedert de
tijdelijke politieverordening van de burgemeester geen incidenten meer
gemeld.
− Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van
15/06/2011 een ontwerp vast van een nieuwe afdeling 2.3 "Gebruik van
alcoholische dranken op het openbaar domein" van de algemene
politieverordening.
− In het ontwerp van nieuwe afdeling 2.3 "Gebruik van alcoholische
dranken op het openbaar domein" wordt een algemene regeling
uitgewerkt inzake openbare ordeverstoring als gevolg van
alcoholgebruik. Deze maatregel geldt niet alleen voor het Duinenplein,
maar voor het hele grondgebied van Bredene. Anderzijds is er niet
langer sprake van een absoluut alcoholverbod. Het absoluut
alcoholverbod
dat
was
uitgevaardigd
door
de
tijdelijke
politieverordening van de burgemeester heeft ertoe geleid dat de acute
problemen ondertussen zijn aangepakt. Na dit krachtig signaal (en de
normalisering van de situatie als gevolg ervan) zou ervoor worden
geopteerd om enkel ordeverstorend alcoholgebruik te verbieden, wat
tot meer rechtszekerheid moet leiden voor goedbedoelende inwoners
en toeristen die een alcoholisch drankje willen nuttigen.

Raadslid Dany Hollevoet die stelt dat als het de bedoeling was om met het
besluit van de burgemeester inzake alcoholverbod op het Duinenplein de
nodige ruchtbaarheid te geven aan deze problematiek, men hierin zeker is
geslaagd.
Anderzijds merkt het raadslid op dat noch dit
burgemeesterbesluit noch voorliggende nieuwe afdeling van de algemene
politieverordening noodzakelijk was/is om te kunnen optreden tegen de
overlast op dit plein. In dit verband wordt verwezen naar afdeling 2.1. van
deze algemene politieverordening en naar de besluitwet van 14/11/1939
betreffende de beteugeling van de dronkenschap. Raadslid Hollevoet meent
dat dit voldoende wettelijke grond bevat om te kunnen optreden tegen de
personen die overlast veroorzaken op het Duinenplein en dat bijgevolg
bijzondere verbodsbepalingen in verband met gebruik of bezit van
alcoholische dranken overbodig zijn. Het gelijkstellen van het bezit van
alcoholhoudende recipiënten met gebruik van alcohol wordt door het
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•

•

raadslid als arbitrair bestempeld.
Burgemeester Steve Vandenberghe die er de aandacht op vestigt dat met de
nieuwe bepalingen in de algemene politieverordening slechts kan worden
opgetreden indien dit gebruik of bezit van alcoholhoudende dranken de
openbare orde verstoort of hiertoe aanleiding kan geven. Tevens merkt de
burgemeester op dat deze nieuwe bepalingen werden opgemaakt op basis
van de ervaringen op het Duinenplein.
Voorzitter Willy Vanhooren die stelt dat zowel de tijdelijke
politieverordening als de aanvulling op de algemene politieverordening er
zijn gekomen op advies van de lokale politie en die bijgevolg de raad
voorstelt om dit advies te volgen. Tevens vestigt de voorzitter er de
aandacht op dat door het invoeren van een alcoholverbod er momenteel
geen overlast meer wordt ervaren op het Duinenplein.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening van de
burgemeester d.d. 03/06/2011 houdende verbod op alcoholische dranken op
het openbaar domein begrensd door de Koninklijke Baan, Driftweg/Kapelstraat,
Zeelaan en Rozenlaan.

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt als volgt een bijkomende afdeling 2.3 "Gebruik van
alcoholische dranken op het openbaar domein" vast voor de algemene
politieverordening:
Afdeling 2.3. Gebruik van alcoholische dranken op het openbaar domein
Artikel 2.3.1
Het is verboden om alcoholische dranken, al dan niet in gemixte vorm, op de
openbare weg en het openbaar domein, buiten de terrassen en andere
toegelaten plaatsen, speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken indien dit
gebruik de openbare orde verstoort of kan verstoren. Het bezit van reeds
geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt
gelijkgesteld met het gebruik, beoogd in onderhavig artikel.
Artikel 2.3.2
Ongeacht andere mogelijke sancties, kan de inbeslagname en/of vernietiging ter
plaatse worden uitgevoerd van de alcoholische dranken en dit volgens de
richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke
politie.
Artikel 2
Artikel 2.3.1 wordt toegevoegd aan de lijst met inbreuken waarvoor een
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administratieve geldboete van toepassing is. Deze lijst bevindt zich in artikel
7.2.1 § 2. van de algemene politieverordening.
Artikel 3
De nieuwe afdeling 2.3 en het gewijzigde artikel 7.2.1 van de algemene
politieverordening worden met onmiddellijke ingang van kracht.

Punt 7: beleidsondersteuning - Straatnamen. Definitief vaststellen van straatnamen voor
enkele nieuwe straten in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C)

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

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

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende voorlopig
vaststellen van straatnamen voor enkele nieuwe straten in de sociale
verkaveling Noord-Ede (fase 1 C)
advies d.d. 18/04/2011 van de culturele raad Bredene

•
Feiten, context •
en argumentatie

Na de vaststelling van de voorlopige straatnamen Albert Claeysstraat en
Hugo van der Goesstraat door de gemeenteraad voor nieuwe zijstraten van
de Valère Vermoortelstraat, werd zoals wettelijk voorgeschreven een
openbaar onderzoek gevoerd en advies ingewonnen van de culturele raad.
− De culturele raad verleent een gunstig advies.
− Er werden geen opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar
onderzoek.
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Advies

•

De culturele raad Bredene verleent een gunstig advies over de voorgestelde
straatnamen Albert Claeysstraat en Hugo van der Goesstraat.

Openbaar
onderzoek

•

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende voorlopig
vaststellen van straatnamen voor enkele nieuwe straten in de sociale
verkaveling Noord-Ede (fase 1 C) werd op 18/04/2011 bekendgemaakt
door aanplakking. Dit openbaar onderzoek duurt zoals wettelijk
voorgeschreven 30 dagen. Er werden geen bezwaren of opmerkingen
ingediend.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de volgende straatnamen in de sociale verkaveling
Noord-Ede definitief vast:
• Albert Claeysstraat (de straat die in noordelijke richting als een lus aansluit
op de Valère Vermoortelstraat)
• Hugo van der Goesstraat (de straat die in zuidelijke richting als een T-stuk
aansluit op de Valère Vermoortelstraat).

Punt 8: technische dienst - Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel
Vanden Wegheplein, gedeelte Staessen- en Spaarzaamheidstraat. Vaststelling van het
bestek, plannen, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

gewestplan “Oostende-Middenkust” goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein +
Staessenstraat (deel 2), alsook leiding van de werken, veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering (bestek OWvdwplein01) + vaststelling wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/05/2010
houdende toewijzing aan Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de
werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering inzake de rioleringsen bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein + Staessenstraat (deel 2),
voor de geraamde som van 20.000 EUR (incl. btw)
bestek, plannen en kostprijsraming van de riolerings- en bestratingswerken
Michel Vanden Wegheplein

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 03/05/2010
de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de
werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering inzake de rioleringsen bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein + Staessenstraat (deel 2),
voor de geraamde som van 20.000 EUR (incl. btw), toegewezen aan
Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge.
Summiere beschrijving van de opdracht van werken
− Het Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat en het
gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en
Steenstraat worden volledig opgebroken.
− Een gescheiden riolering wordt aangebracht (DWA en RWA-leiding).
− Het Michel Vanden Wegheplein wordt aangelegd in betonstraatstenen
(400x200x80 – granietkleur). Een fonteininstallatie met 5 spuitkoppen
creëert een dynamisch beeld (de stralen kunnen in afstand variëren
volgens een bepaald patroon, zodat een speels effect ontstaat). Rondom
het plein worden bomen aangeplant op een steentapijt (kleur amber).
Tussen deze bomengordel worden zitbanken geplaatst.
− In de Staessenstraat (zijde onpare huisnummer) worden parkeervakken
gecreëerd in betonstraatstenen (220x110x100 – granietkleur) met
daarop
aansluitend
een
voetpad
t.h.v.
deze
woningen
(betonstraatstenen 220x110x80 – granietkleur). Aan de zijde van de
kerk worden eveneens bomen aangeplant met zitbanken (cfr. Michel
Vanden Wegheplein). Ter hoogte van het paviljoentje wordt een
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•

•

Financiële
gevolgen

sportveld (kleur antraciet) aangelegd met daarachter een gazon
voorzien van zitbanken.
− In de Spaarzaamheidstraat worden aan de zijde woningen voetpaden en
parkeervakken voorzien, alsook t.h.v. de kerk (kruising Steenstraat).
− De rijweg wordt aangelegd in betonstraatstenen (220x110x100 –
granietkleur).
Kostprijsraming:
− aandeel ten laste van het gemeentebestuur: 1.369.693,54 EUR - incl.
btw (deel 1a en deel 2)
− aandeel ten laste van de WVI: 103.760,60 EUR - incl. btw (deel 1b).
In het investeringsbudget 2011 is een krediet ingeschreven van 650.000 EUR
voor de uitvoering van het 1e deel (deel 1a) van deze werken. Deel 1b valt
ten laste van de WVI en zal eveneens worden toegewezen in 2011. Voor
het 2e deel van deze werken dienen in het budget 2012 voldoende
kredieten ingeschreven.
Bedoelde werken worden in zijn geheel
aanbesteed, maar vormen het voorwerp van drie afzonderlijke toewijzingen:
− deel 1a toe te wijzen door ons bestuur in 2011
− deel 1 b toe te wijzen door de WVI in 2011
− deel 2 toe te wijzen door ons bestuur in 2012
De werken die om reden van budgettaire aard, maar eveneens om reden
van het feit dat een deel hiervan ten laste valt van de WVI in drie fasen
worden opgesplitst, zullen evenwel in één fase worden uitgevoerd.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
Rioleringsen 1.369.693,54 EUR 421/731-60/11/11
BD
bestratingswerken
650.000 EUR
Vanden
Wegheplein
en omgeving
Kredieten te voorzien
in
investeringsbudget
2012

Tussenkomsten

•

•

•
•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die betreurt dat dit dossier voorafgaandelijk
niet werd voorgelegd aan de GECORO aangezien de geplande werken een
ingreep betekenen op de ruimtelijk structuur n.a.v. dat hiermee ruimtelijke
opties worden genomen.
Schepen Jacques Deroo en voorzitter Willy Vanhooren die antwoorden dat
het bij vroegere gelijkaardige dossiers nooit is gebeurd dat deze voor advies
werden voorgelegd aan de GECORO. Voorzitter Willy Vanhooren die
voorstelt om in te gaan op de wens terzake van de CD&V en om dergelijke
dossiers in de toekomst voor te leggen aan de GECORO.
Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het dossier niet aangeeft welke
bestemming zal worden gegeven aan de klokken die opgesteld staan aan de
noordoostelijke zijde van de kerk.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat na de werken een geschikte
locatie zal worden gezocht voor deze klokken.
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•

•

Raadslid Dany Hollevoet die ook nog verwijst naar de hoorzitting over deze
werken, die betreurt dat hierover geen verslag werd gemaakt en die wenst
te vernemen in welke mate rekening wordt gehouden met de opmerkingen
die werden geformuleerd tijdens deze hoorzitting.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de opmerkingen
werden genoteerd door het studiebureau Grontmij dat hiermee in de mate
van het mogelijke rekening mee heeft gehouden. Bovendien wordt er de
aandacht op gevestigd dat ook tijdens de werken nog de nodige aanvullende
ingrepen kunnen worden voorzien.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast:
• de plannen, het bestek en kostprijsraming (1.369.693,54 EUR – incl. btw ten
laste van ons bestuur (deel 1a en deel 2) en 103.760,60 EUR – incl. btw ten
laste van de WVI (deel 1b)) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken op het Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de
Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden
Wegheplein en Steenstraat
• de wijze van gunnen van deze opdracht, meer bepaald bij openbare
aanbesteding.
Het bestek en de plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om in het investeringsbudget 2012 de nodige
kredieten in te schrijven voor het financieren van deel 2 van deze opdracht van
werken.

Punt 9: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2011. Vaststelling van het bestek, kostprijsraming en de wijze van
gunnen

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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
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Afwezig met
kennisgeving

Jacky Maes, schepen ;
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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/01/2011
houdende toewijzing van de opdracht van werken voor het aanleggen van
een pad rond het voetbalterrein nr. 2 (het resterende gedeelte) aan
Oosterlynck A. bvba, Biezestraat 5, 8480 Eernegem voor de prijs van
5.817,72 EUR (incl. btw)
principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
26/04/2011 houdende het opnemen van volgende straten/zones in het
voetpadenprogramma 2011
− Centrumplein: achterzijde Populierenlaan – keramische tegels
(verkeersveiligheid)
− Dijkweg: wandelpad tussen Spaarzaamheidstraat en Nukkerstraat
(verkeersveiligheid)
− Aanvulling Blauwvoetlaan + Blauwvoetlaan 22 tot 30
− Keerweg
− Benedictijnenstraat, zijde onpare huisnummers
− Fritz Vinckelaan tussen huis nummer 80 en de Gerard Defeverstraat
ontwerpbestek voetpadenprogramma 2011

•

•
Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 150.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de aanleg en het vernieuwen van voetpaden in
2011. Het saldo van dit krediet bedraagt 144.182,28 EUR.
• Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26/04/2011
volgend voorstel principieel vastgesteld:
− Centrumplein: achterzijde Populierenlaan – keramische tegels
(verkeersveiligheid)
− Dijkweg: wandelpad tussen Spaarzaamheidstraat en Nukkerstraat
(verkeersveiligheid)
− Aanvulling Blauwvoetlaan + Blauwvoetlaan 22 tot 30
− Keerweg
− Benedictijnenstraat, zijde onpare huisnummers
− Fritz Vinckelaan tussen huis nummer 80 en de Gerard Defeverstraat
• Voorstel programma
- (1) Keerweg, tussen Polderstraat & Populierenlaan (niet te verhalen)
− leveren en plaatsen voetpadtegels 30x30x5 - grijs (vermoedelijke
hoeveelheden)
− uitbreken 390,49 m²
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− nieuw
390,49 m²
− leveren en plaatsen nieuwe boordstenen
− 145 lm
− leveren en plaatsen nieuwe goten
− 145 lm
− leveren en plaatsen van nieuwe rioolputten met aansluiting op
bestaande buis
− 7 stuks
− kostprijsraming: 37.703 EUR (incl. btw)
Opmerkingen:
− De bestaande riolering die zich onder gevraagde te vernieuwen
voetpadzone bevindt is zeer gebrekkig (oude gracht gedempt met
allerlei buizen)
− Bedoeling is om de volledige weg samen met de verkaveling “Hollevoet”
te laten vernieuwen (rioleringen en wegdekprofiel met parkings &
voetpaden)
− De nutsleidingen zijn volledig verouderd en vooral de openbare
verlichting dient vervangen te worden (bovenleiding met betonnen
palen).
− Bij deze werken kan de gebrekkige riolering beschadigd raken.
- (2) Vicognelaan 68 (te verhalen)
− leveren en plaatsen van voetpadtegels 22x22x6 – okergeel
(vermoedelijke hoeveelheden)
− 5,25 m²
− kostprijsraming: 254,10 EUR (incl. btw)
- (3) Benedictijnenstraat, zijde onpare huisnummers, tussen Molenstraat en
Dorpsstraat (niet te verhalen)
− leveren en plaatsen van voetpadtegels 22x22x6 – grijs (vermoedelijke
hoeveelheden)
− uitbreken 576,32 m²
− nieuw
576,32 m²
− deksels op peil brengen
− 6 stuks
− leveren en plaatsen van nieuwe boordstenen
− 268 lm
− aanpassen van goot
− 268 lm
− kostprijsraming: 40.569,46 EUR (incl. btw)
- (4) Blauwvoetlaan (gedeeltelijk te verhalen)
− leveren en plaatsen van nieuwe voetpadtegels 30x30x5 (vermoedelijke
hoeveelheden)
− 534,31 m²
− uitbreken tegels
− 107,20 m²
− deksels op peil brengen
− 3 stuks
− kostprijsraming: 23.509,88 EUR (incl. btw)
- (5) Centrumplein, achterzijde Populierenlaan (niet te verhalen)
− leveren en plaatsen van gebakken kleiklinkers ± 21x10,5x5 cm
(okerkleur) – idem bestaande kleur rond gemeentehuis (vermoedelijke
hoeveelheden)
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•
•
•

•

− 148,61 m²
− kostprijsraming: 9.530,36 EUR (incl. btw)
- (6) Dijkweg, wandelpad vanaf Spaarzaamheidstraat tot aan Nukkerstraat
(niet te verhalen)
− leveren en plaatsen van voetpadtegels 22x22x6 – grijs (vermoedelijke
hoeveelheden)
− 216,53 m²
− leveren en plaatsen van prefabgoot
− 164 lm
− leveren en plaatsen van boordstenen
− 2 x 164 lm = 328 lm
− kostprijsraming 27.625 EUR (incl. btw)
- (7) Fritz Vinckelaan, vanaf rechtover het huis nr. 75 tot aan Gerard
Defeverstraat
− leveren en plaatsen van voetpadtegels 22x22x6 – okergeel
(vermoedelijke hoeveelheden)
− 488,33 m²
− uitbreken van tegels
− 488,33 m²
− leveren en plaatsen van nieuwe boordstenen
− 95 lm
− aanpassen van goten
− 95 lm
− ophogen van 1 deksel
− kostprijsraming 29.421 EUR (incl. btw)
Opmerkingen
− De zone Fritz Vinckelaan, vanaf t.h.v. het huis nummer 102 tot aan
nieuw aangelegd voetpad t.h.v. het huis nummer 90 is private grond
(eigendom van Paula Nyssen en diverse mede-eigenaars)
− Ter hoogte van het huis nr. 102 is beplanting aangebracht, terwijl in de
zone ernaast (weide) de palen met afsluiting tegenaan de bestaande
boordsteen geplaatst zijn.
De kostprijs van voornoemd programma bedraagt aldus geraamd
168.612,80 EUR (incl. btw)
Het beschikbare krediet is ontoereikend, meer bepaald een tekort van
24.430,52 EUR om het voorgestelde programma uit te voeren.
De technische dienst stelt voor om de voetpaden Keerweg, gelet op de
toestand van de ondergrond (rioleringen) en goten zonder boordstenen
niet aan te leggen met goten, boordstenen, rioolputten en voetpadtegels,
maar de bestaande betegeling uit te breken en te vervangen door een
betonverharding van 12cm dikte.
− vermoedelijke hoeveelheden
− uitbreken betegeling: 390,459 m²
− plaatsen betonverharding: 390,49 m²
− kostprijsraming: 8.977,37 EUR (incl. btw)
Bovendien ontving ons bestuur de vraag van Ali Douicher,
Buurtspoorwegstraat 38 om de boordstenen ter hoogte van zijn woning te
verlagen (te verhalen):
− verlagen 5 boordstenen waarvan 3 vlak (opstand ± 2 cm t.o.v. de goot)
en 2 x 1 boordsteen voor aanpassen helling naar bestaande boordsteen
− gootstenen terug plaatsen waar nodig
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−

•

Financiële
gevolgen

uitbreken en plaatsen van nieuwe voetpadtegels 30x30x5 op volle
breedte (2 m voetpad op ± 5 m lengte)
− kostprijsraming: 1.000 EUR (incl. btw).
Totale kostprijsraming (incl. btw)
− Keerweg
8.977,37 EUR
− Vicognelaan
254,10 EUR
− Benedictijnenstraat
40.569,46 EUR
− Blauwvoetlaan
23.509,88 EUR
− Centrumplein
9.530,36 EUR
− Dijkweg
27.625,00 EUR
− Fritz Vinckelaan
29.421,00 EUR
− Buurtspoorwegstraat 38
1.000,00 EUR
140.887,17 EUR

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Voetpadenprogramma
2011

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
140.887,17 EUR 421/731-60/11/11
144.182,28 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek 2011/TD/voetpaden en de
kostprijsraming (140.887,17 EUR – incl. btw) van de opdracht van werken tot
realisatie van het voetpadenprogramma 2011. Het bestek (2011/TD/voetpaden)
maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na openbare aanbesteding.

Punt 10: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2010 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, schepenen ;
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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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus sluit
als volgt af:

uitgaven (eigen dj.)
ontvangsten (eigen dj.)
toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)
•

•
•

Stemmen

Exploitatie
49.596,21 EUR
10.437,27 EUR
44.274,79 EUR
22.947,11 EUR

Investering
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Er worden een aantal kredietoverschrijdingen gerealiseerd. Dit is het geval
voor de artikels 2013, 2019, 2040, 2101,2102, 2204, 2203 en 2207. Met
uitzondering van artikel 2019 kunnen deze via een interne kredietaanpassing
worden gecorrigeerd.
Er werden, net als vorig jaar, boekingen verricht op het artikel 2019 die
oorspronkelijk niet gebudgetteerd waren.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2010. De rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2010 en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre).
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus gunstig te adviseren.

Punt 11: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2010 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Rikier sluit als volgt af:

uitgaven (eigen dj.)
ontvangsten (eigen dj.)
toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)
•

Exploitatie
58.561,48 EUR
28.909,35 EUR
24.877,02 EUR
15.451,47 EUR

Investering
56.461,40 EUR
17.800 EUR
45.775 EUR
- 1.551,13 EUR

Het investeringsbudget sluit af met een tekort van 1.551,13 EUR. Dit tekort
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•

is veroorzaakt door niet gerealiseerde investeringstoelagen op de artikels
300 en 332.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2010. De rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2010 en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Rikier
gunstig te adviseren.

Punt 12: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2010 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten

•

rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Verwijzingsdocumenten
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Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp sluit als volgt af:

uitgaven
ontvangsten
toelagen
gecumuleerd SALDO
•

•

Exploitatie
45.773,17 EUR
8.450,33 EUR
53.329,91 EUR
56.999,76 EUR

Investering
2.345,13 EUR
2.340 EUR
0 EUR
- 592,90 EUR

Het investeringsbudget sluit af met een tekort van 592,90 EUR. Dit tekort is
vooral veroorzaakt door een niet voorziene investeringsbelegging uit 2009.
Dit tekort is het gevolg van toenmalige kleine (vermoedelijk dringende)
herstellingen aan de kerk, waarvoor geen toelage of lening werd
aangevraagd (= financiering met eigen middelen). Ook in 2010 werd dit
tekort niet aangezuiverd.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2010. De rekening stemt verder overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2010 en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2010 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp gunstig te adviseren.

Punt 13: personeelsdienst - Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

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

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/02/2011 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling opgemaakt
door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in
vergadering van 16/06/2011
protocol van akkoord d.d. 20/05/2011 van het Bijzonder
Onderhandelingscomité inzake het voorstel tot aanpassing van de
rechtspositieregeling

Feiten, context Procedure wijziging rechtspositieregeling
en argumentatie De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling
van het personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt op basis
van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam (artikel 87 §4 van het Gemeentedecreet). De vaststelling van
de rechtspositieregeling dient voorafgaand aan de gemeenteraad voorgelegd te
worden aan de vakorganisaties.
Wijziging rechtspositieregeling
Uit een voorafgaand advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t.
ontwerp-wijzigingen van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel is
gebleken dat een aantal bijkomende voorwaarden betreffende het behoud van
anciënniteiten bij aanstelling in dezelfde graad na overkomst van een ander
bestuur
geschrapt
moeten
worden.
Verder
moeten
ook
de
bevorderingsvoorwaarden aangevuld worden met de bepaling dat de
personeelsleden de proeftijd beëindigd moeten hebben. De toezichthoudende
overheid kan de ontwerp-tekst niet goedkeuren als deze wijzigingen niet
gebeuren.
Het OCMW kan deze bijkomende voorwaarden echter pas schrappen nadat
het gemeentebestuur dit ook gedaan heeft. Bijgevolg wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld om de wijzigingen zoals opgenomen in artikel 1 van
dit besluit door te voeren.
De voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling is voorgelegd aan de
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vakorganisaties, die een protocol van akkoord afgesloten hebben.
Advies

•
•

Het voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 16/06/2011.
Met betrekking tot de voorstellen inzake het wijzigen van de
rechtspositieregeling werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité op
20/05/2011 een protocol van akkoord afgesloten.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De volgende artikels van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21/02/2011, worden gewijzigd
door als volgt de doorhaalde tekst te schrappen en/of de vet- en
cursiefgedrukte tekst toe te voegen:
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten]
Art. 109. In afwijking van artikel 106, eerste lid, en artikel 107, §2, wordt aan
het personeelslid met beroepservaring bij een andere overheid ook
schaalanciënniteit toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie
waarin het personeelslid wordt aangesteld.
Die schaalanciënniteit wordt toegekend op basis van een vergelijking van die
diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin
het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een
andere overheid gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard:
1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat en hoelang een
werknemer een bepaalde functie heeft uitgeoefend en die weergeven wat dat
inhield;
2° de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
3° evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
4° zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming.
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid en dat aangesteld
wordt in dezelfde graad, behoudt de verworven geldelijke anciënniteit, de
schaalanciënniteit en de weddenschaal, ook tijdens de proefperiode.
Volgende bijkomende voorwaarden zijn eveneens van toepassing:
- het bestuur mag geen gunstigere schaal toekennen dan die zij aan de eigen
personeelsleden toekent;
- het bestuur mag geen gunstigere schaalanciënniteit toekennen dan diegene
die het zelf zou toekennen aan het eigen personeel;
- de personeelsleden moeten aan de voorwaarden inzake vorming of diploma
van het eigen ontvangen bestuur voldoen.
[Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XII. De bevordering. Afdeling I. Algemene

Verslag gemeenteraadszitting 27/06/2011

29

bepalingen]
Art. 117. §1. Een bevordering is alleen mogelijk in een vacante betrekking van
de personeelsformatie.
§2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende
personeelsleden in aanmerking:
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de
bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;
2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden
voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:
a) ze zijn na 01/01/2009 aangesteld na een aanwervings- en
selectieprocedure als vermeld in Titel II (De loopbaan), hoofdstuk II en
III en ze hebben de proeftijd beëindigd;
b) ze zijn voor 01/01/2009 aangesteld na een externe bekendmaking van
de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing
op vacatures in statutaire betrekkingen.
[Titel VI. Het salaris. Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen]
Art. 177. Het personeelslid dat overkomt van een ander lokaal of regionaal
bestuur en dat statutair benoemd of contractueel aangesteld wordt in dezelfde
graad, behoudt de verworven geldelijke anciënniteit, de schaalanciënniteit en de
weddenschaal, ook tijdens de proefperiode.
Volgende bijkomende voorwaarden zijn eveneens van toepassing :
- het bestuur mag geen gunstigere schaal toekennen dan die zij aan de eigen
personeelsleden toekent;
- het bestuur mag geen gunstigere schaalanciënniteit toekennen dan diegene
die het zelf zou toekennen aan het eigen personeel;
- de personeelsleden moeten aan de voorwaarden inzake diploma van het
eigen ontvangen bestuur voldoen.
Artikel 2
De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld in het document in bijlage, bestaande uit 341 artikels en 5 bijlagen
(totaal van 116 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld.
Dit document maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 14: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Kaderovereenkomst
Vlaams Gewest met de operatoren - Concessierecht Proximus- Belgacom Mobile voor
plaatsing openbare verlichtingspaal met aan de bovenzijde UMTS zendantennes ter
vervanging van bestaande OV-paal langs de Koninklijke Baan
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

aanvraag van Proximus Belgacom Mobile, Vooruitgangstraat 55 te 1210
Brussel voor plaatsing van een openbare verlichtingspaal met aan de
bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging van bestaande OV-paal
(13A54) langs de Koninklijke Baan (N34) t.h.v. grens gemeente De Haan
(Klemskerke)
artikel 2 paragraaf 2.8 van de kaderovereenkomst tussen het Vlaams
Gewest en de operatoren betreffende de oprichting van basisstations
langsheen primaire wegen categorie ll en secundaire wegen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
30/05/2011houdende voorstel tot gunstig advies over de vraag van
Proximus Belgacom Mobile met betrekking tot de concessieaanvraag zoals
bepaald in artikel 2 paragraaf 2.8. van de kaderovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en de operatoren betreffende de oprichting van
basisstations langsheen primaire wegen categorie ll en secundaire wegen,
voor plaatsing van een openbare verlichtingspaal met aan de bovenzijde
UMTS zendantennes ter vervanging van bestaande OV-paal (13A54) langs
de Koninklijke Baan (N34) t.h.v. grens gemeente De Haan (Klemskerke)
code voor een duurzame ruimtelijke inplanting van draadloze telecom
infrastructuur Vlaanderen d.d. 04/07/1998

•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Naar aanleiding van aanhoudende klachten van de omwonenden i.v.m. de
kwaliteit van het mobiel netwerk en
gelet op de technologische
vooruitgang is Proximus genoodzaakt om haar netwerk voor mobiele
communicatie uit te breiden langsheen de Koninklijke Baan.
De operator wenst de bestaande OV-paal (13A54) langs de Koninklijke
Baan (N34) t.h.v. grens gemeente De Haan (Klemskerke) te vervangen door
een OV-paal met aan de bovenzijde UMTS-zendantennes.
Artikel 2 paragraaf 2.8. van de kaderovereenkomst tussen het Vlaams
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•

Tussenkomsten

•

•
•

Stemmen

•
•

Besluit

Gewest en de operatoren bepaalt dat de effectieve toekenning van de
concessie slechts zal gebeuren op voorwaarde dat de concessieaanvraag
voorafgaand besproken werd op de gemeenteraad waar het desbetreffende
perceel zich bevindt en de gemeenteraad geen ongunstig advies uitbrengt.
Indien de gemeenteraad binnen een termijn van drie maand na de aanvraag
geen advies heeft uitgebracht, wordt het advies geacht gunstig te zijn.
Gezien de Koninklijke Baan door het natuur- en habitatgebied loopt, maakt
de zendmast door zijn plaatsing op een OV-paal deel uit van de bestaande
weginfrastructuur en is dus niet storend voor de onmiddellijke omgeving.

Raadslid Dany Hollevoet die stelt dat het voorliggend dossier onvolledig is,
aangezien volgende verplichte stukken ontbreken: 1° verslag waaruit de
noodzakelijkheid van de pyloon blijkt en 2° verslag waaruit blijkt dat
sitesharing niet mogelijk is. In dit verband wijst raadslid Gilbert Vanleenhove
erop dat zich in de nabije omgeving reeds een GSM-antenne bevindt.
Raadslid Kristof Vermeire die vraagt om in te gaan op de suggestie van de
voorzitter om dit dossier uit te stellen.
Schepen Erwin Feys die meent dat er geen enkele reden is voor het
uitstellen van dit dossier. Bijgevolg vraagt de voorzitter de stemming over
het uitstellen van dit dossier.

Stemming wat betreft het uitstellen van het dossier : 17 neen-stemmen en 5
ja-stemmen.
Stemming wat betreft het gunstig advies : met 17 stemmen voor en 5
onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf
Pyra en Liesbeth Metsu).

Enig artikel
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de vraag van Proximus Belgacom
Mobile, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel, met betrekking tot de
concessieaanvraag zoals bepaald in artikel 2 paragraaf 2.8. van de
kaderovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de operatoren betreffende
de oprichting van basisstations langsheen primaire wegen categorie ll en
secundaire wegen voor plaatsing van een openbare verlichtingspaal met aan de
bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging van bestaande OV-paal (13A54)
langs de Koninklijke Baan (N34) t.h.v. grens gemeente De Haan (Klemskerke).

Punt 15: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2010 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 72 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

Verwijzingsdocumenten

•

jaarrekening 2010 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting, het verslag over de begrotingsrekening en
de vereiste bijlagen
bijgevoegde documenten:
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

•

Voorgeschiedenis

Feiten,
•
context
en
argumentatie

Fase
Vaststelling van het budget
2010
Vaststelling van de wijziging
van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget
2010 nr. 1 in gewone dienst
en nr. 2 in buitengewone
dienst
Kennisneming
van
de
jaarrekening 2010

Actie
gemeenteraadsbeslissing

Datum
17/12/2009

gemeenteraadsbeslissing

18/10/2010

collegebeslissing

15/06/2011

De jaarrekening wordt door de gemeenteontvanger toegezonden aan het
college van burgemeester en schepenen. Het college dient in toepassing van
artikel 78 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit de
voorgelegde rekening te verifiëren en te bevestigen dat alle handelingen
waarvoor zij bevoegd is, correct zijn opgenomen in de rekening, in casu de
vastgestelde rechten en de vastleggingen.
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•
•

De begrotingsrekening omvat elk begrotingsartikel, in volgorde van de
functioneel-economische code, waarbij het totaal van de uitgaven en
ontvangsten van elk begrotingsartikel wordt gemaakt.
De vermelde resultaten :
- begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare
ontvangsten en anderzijds de vastleggingen.

Gewone dienst

2008
5 103 541,86

Buitengewone dienst

2008
920 850,86

2009
5 283 621,36

2010
4 771 454,68

2009
767 215,85

2010
700 673,38

- boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de nettovastgestelde rechten (vastgestelde rechten verminderd met de
onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten) en de aangerekende
uitgaven.
Gewone dienst

2008
6 852 273,05

2009
7 169 705,77

2010
6 821 751,97

Buitengewone dienst
2008
3 681 339,23

2009
3 559 898,24

2010
3 742 497,20

•

De begrotingsrekening van het jaar 2010 wordt in gewone dienst als volgt
afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Saldo van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige dienstjaren in 2010
Uitgaven vorige dienstjaren in 2010
Saldo van de vorige dienstjaren

21 236 868,66
19 683 725,25
1 553 143,41
835 922,78
- 57 842,20
893 764,98

Overboekingen:

2 959 075,07

Resultaat van de begrotingsrekening
2010 in gewone dienst
Resultaat van de begrotingsrekening
2009 in gewone dienst

- 512 166,68
+ 180 079,50

Het resultaat over het dienstjaar 2010 (gewone dienst) ligt 692 246,18 EUR
lager dan het resultaat gerealiseerd in 2009. Dit resultaat werd bekomen na
berekening van het saldo eigen dienstjaar, het saldo vorige dienstjaren en de
overboekingen. Ondanks het positief resultaat wordt toch gewezen op het
belang van de beheersing van de kredieten. De beperking van de uitgaven is
een noodzaak om de geplande investeringen, opgenomen in de
meerjarenplanning, te kunnen realiseren.
•

Er werd, als bijlage aan de dienstjaarrekening 2010, door de financiële dienst
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een uitgebreide, toelichtende nota opgesteld. Het verslag bevat de opgave van
de onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het begrotingsen boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 2009-2010, de
vergelijking budget en rekening 2010 en een overzicht van de buitengewone
dienst 2010.
•

Bij de rekening worden gevoegd :
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

Tussenkomsten

•

Stemmen

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

Besluit

Enig artikel

Raadslid Kristof Vermeire die vooreerst vraagt om de felicitaties te willen
overmaken aan de administratie voor de opmaak van dit lijvig document.
Het raadslid merkt tevens op dat de rekening een pure boekhoudkundige
registratie is en dat zoals steeds de CD&V-fractie hierover geen
opmerkingen zal formuleren, aangezien deze opmerkingen dienen te
worden geformuleerd op het ogenblik dat de beleidsopties worden
genomen, meer in het bijzonder bij de vaststelling van het budget.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2010, bestaande uit de
begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :

1. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat van
het dienstjaar
Positief
Negatief
2. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
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Gewone dienst
29 377 371,99

Buitengewone dienst
5 561 741,76

109 874,78

0,00

29 267 497,21

5 561 741,76

24 496 042,53

4 861 068,38

4 771 454,68

700 673,38

29 377 371,99

5 561 741,76

109 874,78

0,00
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oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Aanrekeningen
Boekhoudkundig
resultaat
van
het
dienstjaar
Positief
Negatief
3. Vastgestelde uitgaven
Aanrekeningen
Naar
het
volgend
dienstjaar over te dragen
vastleggingen

29 267 497,21

5 561 741,76

22 445 745,24

1 819 244,56

6 821 751,97

3 742 497,20

24 496 042,53

4 861 068,38

22 445 745,24

1 819 244,56

2 050 297,29

3 041 823,82

De begrotingsrekening en bijlagen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Toegevoegde punten:

Punt 16: secretariaat. Punt aangevraagd door Kristof Vermeire namens de CD&V-fractie.
Ondervraging van het college van burgemeester en schepenen over mogelijke plannen en
intenties m.b.t. het domein Grasduinen en de aanpalende gronden in de toeristische
recreatieve zone

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

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

Feiten, context
Toelichting
en argumentatie
Er blijven geruchten de ronde doen dat het schepencollege op de nog vrij
liggende gronden bij het domein Grasduinen een of ander project – er wordt
gesproken over een nieuw zwembad – wenst in te planten. Daartoe zou ook een
parkeerplaats voor 250 wagens aangelegd worden.
Omdat de geruchten – betrouwbaar of niet betrouwbaar – hardnekkig blijven,
wenst de CD&V-fractie rechtstreeks van het schepencollege de juiste toedracht
te vernemen.
Vraag
1/ Heeft het schepencollege ofwel de intentie ofwel misschien zelfs al plannen in
voorbereiding om op de gronden tussen het aangelegde domein Grasduinen en
de Duinenstraat een of ander project, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw
zwembad, te ontwikkelen ?
2/ Mocht het antwoord op de eerste vraag positief zijn:
a. Over welk project gaat het dan precies ?
b. Wanneer wordt in de uitvoering daarvan voorzien?
Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
Zoals daarnet reeds vermeld bij de bespreking van de overeenkomst ter bede voor
“Grasduinen” was een rendabele uitbating van dit domein, met mogelijkheid tot
samenwerking met private partners, één van de uitgangspunten en voorwaarden van
Toerisme Vlaanderen voor het toekennen van een erfpacht over dit domein. Inmiddels
werd ons bestuur gecontacteerd door een aantal mogelijke private partners, waardoor
het opportuun wordt geacht om hierrond een oproep te lanceren. Hierover werd ook
reeds het kabinet van minister Bourgeois gecontacteerd. Minister Bourgeois is
voogdijminister van Toerisme Vlaanderen die straks ook toelating zal moeten geven
aan ons bestuur om een deel van “Grasduinen” in gebruik of huur te geven aan een
derde.
Via een publieke oproep zal door geïnteresseerde partners een project kunnen worden
ingediend. Het project van een eventuele toekomstige private partner moet voor ons
bestuur aan een aantal criteria voldoen:
‐ Het project moet een uitgesproken meerwaarde bieden inzake dagrecreatie voor
Bredene en idealiter ook voor de volledige Vlaamse kust.
‐ Het project mag geenszins een concurrentie betekenen voor de campingsector. Het
dient een meerwaarde te zijn met een hefboom- of speerfunctie voor verdere
ontwikkelingen die het toerisme in Bredene en in het bijzonder het campingtoerisme
ten goede komen

Verslag gemeenteraadszitting 27/06/2011

37

‐ Een lastenboek zal worden uitgeschreven in samenspraak tussen het
gemeentebestuur en Toerisme Vlaanderen. Projectindieners zullen een visienota en
businessplan moeten voorleggen
Wat betreft de concrete invulling van de te realiseren meerwaarde zal de oproep geen
verplichtingen of voorwaarden omvatten. Elk ingediend project zal op zijn meerwaarde
inzake dagrecreatie moeten worden beoordeeld.
Er dienen nu verder gesprekken gevoerd met minister Bourgeois en uiteraard ook
Toerisme Vlaanderen om deze projectoproep concrete vorm te geven.

Tussenkomsten

•

•

Neemt kennis

Raadslid Kristof Vermeire die zijn vraag verduidelijkt door te stellen dat zijn
vraagstelling eveneens de braakliggende aanpalende gronden betreft. Wat
betreft het zwembad herbevestigt het raadslid het engagement van zijn
fractie om zo snel als mogelijk betrokken te worden bij de commissie die
terzake zal worden opgericht.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de projectoproep
enkel een deel van het domein “Grasduinen” betreft. Aansluitend hierop
merkt voorzitter Willy Vanhooren wel op dat vanuit de Duinenstraat, en dit
uiteraard op de aanpalende gronden, een ontsluiting van het domein zal
moeten worden gerealiseerd en dat hierover uiteraard onderhandelingen
zullen moeten worden opgestart met de betrokken eigenaars.

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Kristof Vermeire met
betrekking tot de mogelijke plannen en intenties voor het domein Grasduinen en
de aanpalende toeristisch-recreatieve zone en het antwoord hierop van
burgemeester Steve Vandenberghe.

Punt 17: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Eddy Gryson, 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

Jacky Maes, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire
en argumentatie
Raadslid Kristof Vermeire vestigt de aandacht op de slordige, niet-onderhouden
staat van het openbaar parkje “Blutsyde”, inzonderheid aan de zijde van de
Derbylaan, en vraagt het college om de mede-eigenaars van Blutsyde die
hiervoor verantwoordelijk zijn, te verzoeken om dit parkje terug in
onderhouden staat te brengen.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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