VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 19/09/2011

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/07/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Françoise Praet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De
Ridder, raadsleden

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 25/07/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Oprichting opdrachthoudende
vereniging voor crematoriumbeheer arrondissement Oostende. Goedkeuring

Aanwezig

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

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

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
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende goedkeuring oprichting opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer arrondissement Oostende
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 waarbij gemeenteraad
akkoord gaat met het voorstel tot deelneming aan de oprichting van een
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer en een aantal
opmerkingen formuleert
mail van stadsbestuur Oostende d.d. 23/08/2011 met aangepaste statuten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/09/2011
houdende goedkeuring definitief voorstel tot oprichting opdrachthoudende
vereniging voor crematoriumbeheer arrondissement Oostende

•
•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeenteraad heeft zich in zitting d.d. 27/06/2011 akkoord verklaard
met het voorstel tot deelneming aan de oprichting van een
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer en de volgende
opmerkingen geformuleerd 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
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•
•
•

•

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: duidelijkheidshalve 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 college 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. 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.
Overeenkomstig artikel 27 van het Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking werden de beslissingen van de deelnemende gemeenten
voorgelegd aan het overlegorgaan.
Uit de nieuwe statuten, ontvangen per mail d.d. 23/07/2011, blijkt dat er
rekening werd gehouden met alle opmerkingen van het college van
burgemeester en schepenen en de statuten in die zin werden aangepast.
Wat de opmerkingen van raadslid Dany Hollevoet betreft, werden in artikel
11 de zin “op elk aandeel dat een inbreng in speciën vertegenwoordigt
moet minimum één derde worden volstort” geschrapt en in artikel 15
volgende aanvullende bepaling opgenomen: “De voorzitter en
ondervoorzitter mogen geen afgevaardigden zijn van dezelfde gemeente”.
Overeenkomstig artikel 27 van het Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten het definitieve voorstel
enkel nog goed- of afkeuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot
oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer
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goed.

Punt 3: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van diverse tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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
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

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

tijdelijke politieverordening d.d. 09/08/2011 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare parkings in de
gemeente n.a.v. de Summersplash op woensdag 17/08/2011 en van het
Dahliadeweekend op zaterdag 20/08 en zondag 21/08/2011
tijdelijke politieverordening d.d. 22/08/2011 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Oudekreekweg, naar
aanleiding van een straatfeest op zaterdag 27/08/2011

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
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politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen, meer bepaald
n.a.v.:
• de Summersplash op woensdag 17/08/2011 en het Dahliadeweekend op
zaterdag 20/08 en zondag 21/08/2011
• een straatfeest in de Oudekreekweg op zaterdag 27/08/2011
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:
• de Summersplash op woensdag 17/08 en het Dahliadeweekend op zaterdag
20/08 en zondag 21/08/2011
• een straatfeest in de Oudekreekweg op zaterdag 27/08/2011

Punt 4: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een
straatveegmachine met geïntegreerde hogedrukreiniger. Wijziging van het bestek

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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

•

bestek nopens de opdracht van levering van een straatveegmachine met
geïntegreerde hogedrukreiniger
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
levering van een straatveegmachine met geïntegreerde hogedrukreiniger en
1 set veegborstels

•
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•
Feiten, context •
en argumentatie

•

•

mail van OVAM d.d. 19/07/2011

De gemeenteraad is in zitting van 26/04/2011 overgegaan tot de vaststelling
van het bestek, de kostprijsraming (175.000 EUR, btw inclusief) en de wijze
van gunnen (algemene offerteaanvraag) van de opdracht van levering van
een straatveegmachine met geïntegreerde hogedrukreiniger en 1 set
veegborstels.
Met het oog op het bekomen van een subsidie werd het ontwerpdossier
inmiddels door OVAM voor akkoord doorgestuurd aan de Vlaams minister
van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Blijkt dat de goedkeuring ervan
afhankelijk is van een wijziging van het bestek, meer bepaald een aanpassing
van de gunningcriteria. In het lastenboek wordt het gunningcriterium
“prijs” beoordeeld op 20 % van de punten, wat volgens de hogere overheid
strijdig is met het zuinigheidsbeginsel. OVAM stelt voor een score van
minstens 40 % van de punten toe te kennen aan respectievelijk de
gunningcriteria “prijs” en “technische waarde, inbegrepen demo”.
De bevoegdheid om over te gaan tot aanpassing van essentiële
bestekvoorwaarden komt toe aan de gemeenteraad.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan volgende wijziging van het bestek
betreffende de opdracht van levering van een straatveegmachine met
geïntegreerde hogedrukreiniger en 1 set veegborstels
Huidige tekst I.9 – Gunningcriteria
Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht. Aan elk
criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze
criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de
opdracht gegund worden aan de regelmatige offerte, welke volgens deze
afweging de economisch meest voordelige is.
1. Technische waarde – 45 punten
2. Prijs – 20 punten
3. Evaluatie demonstratie – 15 punten
4. Waarborg en service – 10 punten
5. Milieuvriendelijkheid – 10 punten
De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde
een evaluatie van de gunningcriteria mogelijk te maken.
Vervangen door nieuwe tekst I.9 – Gunningcriteria
Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht. Aan elk
criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al
deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd
toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de regelmatige offerte,
welke volgens deze afweging de economisch meest voordelige is.
1. Technische waarde, inbegrepen demo – 40 punten
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2. Prijs – 40 punten
3. Waarborg en service – 10 punten
4. Milieuvriendelijkheid – 10 punten
De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen
teneinde een evaluatie van de gunningcriteria mogelijk te maken.

Punt 5: technische dienst - Openbare werken.
Edestraat. Goedkeuring meeruitgaven

Rioleringswerken Sluizen- en Noord-

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende vaststelling van
de voorwaarden, het plan en de kostprijsraming van de rioleringswerken
Sluizen- en Noord-Edestraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/10/2009 houdende vaststelling van
het bijzonder bestek van de rioleringswerken Sluizen- en Noord-Edestraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende
toewijzing van de opdracht van rioleringswerken Sluizenstraat-NoordEdestraat aan nv Verhelst
eindafrekening van de werken d.d. 29/06/2011
brief van nv Plantec d.d. 10/06/2011 betreffende de verantwoording van de

•
•
•
•
•
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meeruitgave
Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/12/2009 werd nv Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg, toegewezen
de opdracht van rioleringswerken Sluizen- en Noord-Edestraat voor de
som van 56.887,08 EUR (btw – systeem medecontractant).
De eindafrekening betreffende deze werken bedraagt 105.823,38 EUR, wat
impliceert dat de opdracht wordt bezwaard met een meeruitgave van
48.936,30 EUR. De redenen hiervan zijn hogere kostprijzen asfalt en
snelverhardende beton, bijkomende afdichtings-, graaf-, sonderings- en
opbraakwerken, plaatsen van extra drainage en afvoeren en verwerken
grotere hoeveelheden grond.
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 eveneens
voorgesteld bij buitengewone budgetwijziging 2011 extra krediet (circa
22.300 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
Rioleringswerken
Sluizen- en NoordEdestraat

Tussenkomsten

•

•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
48.936,30 EUR 421 11/09 731-60

Dienst
BD

Het beschikbaar saldo
is onvoldoende.
De
gemeenteraad
wordt
voorgesteld om bij
buitengewone
budgetwijziging
2011
een
bijkrediet
van
22.300 EUR te voorzien

Raadslid Gilbert Vanleenhove die er zich over verbaast dat bij aanbesteding,
waarbij vaste prijzen worden overeengekomen, de hogere prijzen voor
asfalt en snelhoudend beton aanleiding kunnen geven tot een meerkost
voor het bestuur, tenzij dit is overeengekomen in het bestek.
Schepen Jacques Deroo die wijst op de regelgeving terzake die bepaalt dat
bij een aanzienlijke stijging van de prijzen van de grondstoffen het de
aannemer inderdaad toegelaten is om deze meerprijs door de rekenen aan
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de opdrachtgever. Schepen Deroo wijst er ook op dat de stijgende
grondstoffenprijzen slechts in beperkte mate verantwoordelijk zijn voor de
meeruitgaven voor dit project. De grootste meeruitgaven betroffen
immers 1° de keuze voor snelbeton i.p.v. gewone beton, dit om de
(verkeers-)hinder tot een minimum te beperken en 2° het feit dat
aanzienlijke meerwerken nodig waren door de aanwezigheid van
nutsleidingen die niet waren gekend door het studiebureau, dit in weerwil
van een voldoende voorbereiding van het dossier, en die bijgevolg ook niet
waren opgenomen in het bestek.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (48.936,30 EUR)
in het kader van de opdracht van rioleringswerken Sluizen- en Noord-Edestraat,
toevertrouwd aan nv Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist bij buitengewone budgetwijziging 2011 een bijkrediet
van 22.300 EUR te voorzien voor het gedeeltelijk financieren van de opdracht
van rioleringswerken Sluizen- en Noord-Edestraat.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving + aannemer
Rioleringswerken Sluizenen Noord-Edestraat
nv Verhelst

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
48.936,30 EUR 421 11/09 731-60

Punt 6: technische dienst - Openbare werken. Opmaken inventarisatie rioleringsnetwerk
(6de fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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. 29/12/2006
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (1e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
9.982,50 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2007
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (2e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
9.801 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/04/2008
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (3e fase) aan studiebureau
Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende, voor de prijs van 9.961,33
EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van een kaderovereenkomst met de Vlaamse
maatschappij voor watervoorziening inzake het leveren van dienstverlening
voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van het gemeentelijk
rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (4e fase) aan studiebureau
Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende, voor de prijs van 14.975,00
EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/10/2010
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (5e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
29.932,98 EUR (incl. btw) – 434 op te meten putten
bestek inventarisatie rioleringsnetwerk (6e fase) – 2011/TD/inventarisatie

•

•

•

•

•

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van de gemeentelijke rioleringen.
Met inventariseren van de gemeentelijke rioleringen wordt bedoeld alle
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•

•

Financiële
gevolgen

metingen en handelingen die nodig zijn voor de hydraulische- en structurele
opmeting van toegangen, lozingspunten en structuren van de gemeentelijke
riool(waterzuivering)infrastructuur in een rapport gegoten volgens bepaalde
kwaliteitseisen.
Deze opdracht omvat:
– het bovengronds inmeten en geografisch bepalen van inspectieputten
en hydraulische structuren van de gemeentelijke riolering met behulp
van minstens één dubbelfrequentie GPS ontvanger en/of een totaal
station
– het ondergronds inmeten van alle relevante gegevens van
inspectieputten en hydraulische structuren van de gemeentelijke
riolering
– het ter beschikking stellen van een meetploeg voor het uitvoeren van
de metingen volgens de opgelegde technische bepalingen
– het opmaken van de rapportering
De opmeting gebeurt in het Belgische referentiesysteem Lambert 72/50
(L72/50) en de tweede algemene waterpassing (TWA). Voor de opmeting
wordt er gebruik gemaakt van GPS en totaal station, zodat deze gegevens
kunnen worden geïntegreerd in het GIS-systeem.
In voorgaande fases werden een 1.169-tal putten opgemeten.
Vermoedelijke hoeveelheid op te meten putten: 400 stuks à ± 75 EUR. Dit
aantal kan aangepast worden volgens het beschikbaar krediet.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
30.000 EUR 87710/733/11/11
Inventarisatie
rioleringsnetwerk
±
30.000 EUR
400 op te meten
putten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. 2011/TD/inventarisatie) en de
kostprijsraming (30.000 EUR – incl. btw) van de opdracht van diensten voor het
opmaken van een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (6e fase). Het bestek
(nr. 2011/TD/inventarisatie) maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
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Infrastructuurwerken verkaveling
Punt 7: technische dienst - Private verkavelingen.
aansluitend op Fritz Vinckelaan (familie Pollet). Goedkeuring van de plannen, het bestek en
de kostprijsraming

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009 (artikel 4.2.17§2)
Gewestplan Oostende-Middenkust (KB 26/01/1977)
GRUP “Zeelaan Deel 1”, goedgekeurd bij beslissing BD d.d. 22/01/2009
(zone voor wonen)

•
•
•

•

bestek, plannen en kostprijsraming betreffende de verkaveling van 7 loten
aansluitend op de Fritz Vinckelaan (familie Pollet), opgemaakt door
Ontwerpbureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende

Feiten, context •
en argumentatie

Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening stipuleert dat
indien een verkavelingsaanvraag gepaard gaat met de aanleg van wegen, de
gemeenteraad een besluit moet nemen over de zaak van de wegen alvorens
een beslissing wordt genomen over de verkavelingsaanvraag.
Onder besluit over de wegen dient o.a. te worden verstaan:
– het tracé van de wegen en de breedte van de rijbanen en voetpaden
– openbare nutsvoorzieningen (riolen, water-, elektriciteits-, gas- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
– plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
– technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare
werken
– kostprijsraming van de werken.

Verwijzingsdocumenten
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•

•

•

Ons bestuur werd door Ontwerpbureau Plantec nv, toegestuurd de
plannen, het bestek en de kostprijsraming (48.691,01 EUR – incl. btw) van
de infrastructuurwerken in de private verkaveling voor de verwezenlijking
van 7 loten (aaneengesloten en halfopen bebouwingen) aansluitend op de
Fritz Vinckelaan, meer bepaald tussen de Darwinlaan en de rotonde
(eigendom van André, Gerarda en Suzanne Pollet).
De opdracht van werken omvat de aanleg van wegenis (wandelweg naast de
Darwinlaan) en huisaansluitingen in functie van de verkaveling in de Fritz
Vinckelaan:
– aanleg van gescheiden huisaansluitingen
– opbraak van bestaande verhardingen
– algemeen droog grondverzet
– aanleggen van een mager betonfundering
– heraanleg van verharding in betonstraatstenen (zandkleurig 22/22/8)
– leveren en plaatsen van troittoirbanden
– groenaanleg.
De kosten vallen volledig ten laste van de verkavelaars (André, Gerarda en
Suzanne Pollet, vertegenwoordigd door Eric Van Damme, gezworen
landmeter, Gistelsesteenweg 213, 8490 Jabbeke).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen, het bestek en de
kostprijsraming (48.691,01 EUR – incl. btw) van de infrastructuurwerken in de
private verkaveling (7 loten) in de Fritz Vinckelaan, gelegen tussen de
Darwinlaan en de rotonde (eigendom van de familie Pollet, vertegenwoordigd
door Eric Van Damme, gezworen landmeter, Gistelsesteenweg 213, 8490
Jabbeke). De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: beleidsondersteuning - Sociale zaken. Tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal
beleidsplan 2008 - 2013. Vaststelling

Aanwezig

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

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 4 van het decreet d.d. 19/03/2004 betreffende het lokaal sociaal
beleid

Juridische grond

•

Decreet d.d. 19/03/2004 betreffende het lokaal sociaal beleid

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van
het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/09/2011
houdende vaststellen ontwerp van tussentijdse evaluatie van het lokaal
sociaal beleidsplan 2008 - 2013

•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

•

•

Het decreet van 19/03/2004 legt de verplichting op dat het OCMW en het
gemeentebestuur gezamenlijk een lokaal sociaal beleidsplan opstellen. De
huidige planperiode is 2008 – 2013. Het beleidsplan moet een overzicht
geven van het integraal welzijnsbeleid dat wordt gevoerd in een bepaalde
gemeente. De gezamenlijke planverplichting kadert in dezelfde filosofie van
het “sociaal huis” (dat trouwens door hetzelfde decreet wordt geregeld),
namelijk een grotere toenadering tussen en afstemming van de
dienstverlening van de verschillende sociale actoren.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelde het lokaal sociaal beleidsplan
2008 – 2013 vast in zitting van 27/11/2007, de gemeenteraad deed hetzelfde
in zitting van 17/12/2007.
Artikel 4 van het decreet van 19/03/2004 verplicht gemeente en OCMW
om een tussentijdse evaluatie van het plan op te maken na drie jaar werking
(zijnde dus een stand van zaken 2010). We beschikken momenteel over
cijfers voor de indicatoren die actueel genoeg zijn om een relevante
evaluatie voor 2010 te kunnen maken.
Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie werd door het college
van burgemeester en schepenen in zitting van 5/9/2011 een ontwerp van
evaluatie opgesteld. In het ontwerp is een algemene stand van zaken
opgenomen, alsook een gedetailleerde motivering voor een eventuele
opgelopen achterstand in de uitvoering. Eveneens worden in dit ontwerp
enkele beperkte voorstellen tot bijsturing gedaan.
Algemeen dient te worden opgemerkt dat het lokaal sociaal beleidsplan
opvallend goed op schema zit. Er worden dan ook geen ingrijpende
voorstellen tot bijsturing gedaan.
− Vier acties zijn in de praktijk vervangen door een gelijkwaardig
alternatief.
− Drie acties werden door de gemeenteraad reeds stopgezet in het kader
van de bijsturing van de strategische nota 2007 – 2012, maar staan ook
nog in het lokaal sociaal beleidsplan.
− Algemene opmerking: de vordering van een aantal doelstellingen wordt
ondergewaardeerd door de meetmethode. Dit betekent concreet dat
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de doelstelling in de praktijk verder gevorderd is dan de berekende
vordering laat vermoeden. Enkel definitief uitgevoerde acties met een
duidelijk eindpunt worden namelijk in rekening gebracht om
desgevallend de vordering te berekenen. Acties die permanent in
uitvoering zijn worden voorlopig niet meegeteld voor de berekening
van de vordering. Dit zal bij de definitieve evaluatie in 2013 wel
gebeuren. NB: wanneer we voor de stand van zaken 2010 een
simulatieberekening maken die de permanente acties wél al honoreert,
stijgt de algemene uitvoeringsgraad van het lokaal sociaal beleidsplan van
38% naar 63%.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de tussentijdse evaluatie vast van het lokaal sociaal
beleidsplan 2008 - 2013 vast. Deze tussentijdse evaluatie maakt integrerend deel
uit van dit besluit.

Punt 9: secretariaat - Sport. Opheffen en opnieuw vaststellen van het tariefreglement voor
het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/06/2004 houdende hervaststelling
van het tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijke
sportinfrastructuur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/07/2011
houdende vaststelling van de openingsuren van het zwembad en voorstel

•
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•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Tussenkomsten

•

tot aanpassing van het tariefreglement
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/09/2011
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het
tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor
om het tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijke
sportaccommodatie zo aan te passen dat scholen – dit naar analogie van
wat geldt voor de jeugdwerking van de sportverenigingen en de
jeugdverenigingen – gratis gebruik kunnen maken van de sportzalen in het
gemeentelijk sportcentrum en van het zwembad. Hiertoe dient het huidig
artikel 3 van het tariefreglement met betrekking tot het gratis gebruik door
sportverenigingen voor hun jeugdwerking en door de jeugdverenigingen als
volgt worden aangevuld:
“Het gebruik van de sporthal, polyvalente zaal en zwembad is gratis voor
het gebruik in schoolverband door de leerlingen van de
onderwijsinstellingen met vestigingsplaats in Bredene.”
Van het opnieuw vaststellen van dit reglement kan tevens gebruik worden
gemaakt om een aantal bepalingen te verfijnen/te verbeteren:
- Huidige tekst
“(niet) Inwoners van Bredene die 6 maanden huren met daarin minstens
20 uren”
Bedoeling van deze tekst is vooral om de verenigingen (Bredense en niet
Bredense, al dan niet erkend) die het ganse jaar door gebruik maken van
de sportzalen een voordeeltarief te kunnen bieden. Voor de erkende
Bredense verenigingen geldt dit enkel voor de volwassenenwerking,
aangezien voor de jeugdwerking de accommodatie gratis ter beschikking
wordt gesteld.
Voorstel nieuwe tekst
“Inwoners Bredene/Bredense verenigingen
Huur van minstens 20 uur verspreid over minstens 6 maanden”
“Aanvragers vreemd aan de gemeente
Huur van minstens 20 uur verspreid over minstens 6 maanden”
- Huidige tekst
“Voetbalterreinen KSV Bredene”
Voorstel nieuwe tekst
“Voetbalterreinen
KSV Bredene en Bredene Sport”
Bedoeling van deze wijziging is om Bredene Sport, die is erkend door de
KBVB en vanaf 2011-2012 in competitie aantreedt, tegen dezelfde
voorwaarden gebruik te laten maken van de voetbalterreinen.
Tevens wordt voorgesteld om het gebruik van het zwembad voor kinderen
jonger dan 4 jaar gratis te maken.

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat voorliggende tariefaanpassing,
die de goedkeuring wegdraagt van zijn fractie, niet in overeenstemming is
met het beleidsplan (strategische nota 2007-2012) aangezien de actie “de
gemeentelijke sportinfrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld van
de Bredense jeugd” in 2010 werd geschrapt uit dit beleidsplan. Nu wordt
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•

•

evenwel – dit weinig consequent – toch de sportaccomodatie gratis ter
beschikking gesteld van de jongeren, dit echter beperkt tot schoolverband
wat minder verregaand is dan hetgeen initieel was opgenomen in het
beleidsplan. Raadslid Vermeire wenst tevens te vernemen waarom in de
zomer, traditioneel een periode waarin er meer zwembadbezoek is, een
hoger tarief wordt aangerekend. Het raadslid vraagt naar aanleiding van een
ongeval aan een radiator in de gang ook nog aandacht voor de veiligheid in
het zwembad.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat in de meeste zwembaden
langs de kust tijdens de maanden juli en augustus een hogere prijs wordt
aangerekend. Tevens wijst de schepen erop dat het tarief te Bredene zeker
democratisch te noemen is. Wat betreft het gratis ter beschikking stellen
van het zwembad en de sportzalen aan de Bredense scholen, schetst
schepen Vanmullem de historiek en de aanleiding van het dossier, i.c. het
gratis ter beschikking stellen van de sportzalen als alternatief voor de
zwemuurtjes tijdens de sluiting van het zwembad.
Burgemeester Steve Vandenberghe die stelt dat huidige tariefaanpassing wel
degelijk consequent is omdat hiermee de lijn wordt doorgetrokken van het
gratis ter beschikking stellen van de sportaccomodatie aan de sportclubs
voor hun jeugdwerking en aan de jeugdverenigingen. Burgemeester Steve
Vandenberghe en schepen Maes vestigen ook de aandacht op de kostprijs
(winstderving) van deze maatregel.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 01/06/2004 houdende
hervaststelling van het tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijk
sportinfrastructuur.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het tariefreglement voor het gebruik van de
gemeentelijke sportinfrastructuur opnieuw vast. Dit reglement maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: jeugddienst - Jeugd. Opdracht van levering van speelpleintoestellen voor
verschillende gemeentelijke speelpleinen. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming
en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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
Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/09/2011
houdende goedkeuring voorstel aankoop speeltoestellen ten behoeve van
verschillende gemeentelijke speelpleinen
bestek nr. 2011/JEUGD02

In het investeringsbudget 2011 is 10.000 EUR ingeschreven voor de
aankoop van speelpleintoestellen.
Het college hechte in zitting d.d. 05/09/2011 zijn goedkeuring aan volgend
voorstel tot aankoop :
- 1 duo-schommel (raming 4.000 EUR) voor August Plovieplein
- 1 duo-schommel (raming 4.000 EUR) voor Sluisvlietlaan
- 1 dubbele schommel (raming 2.000 EUR) voor Oude Kreekweg.
Voor de aankoop van de diverse speelpleintoestellen werd een bestek
opgemaakt.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop
speelpleintoestellen
najaar 2011 - raming
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Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
10.000 EUR 761/725-54
10.129,64 EUR

Dienst
BD

18

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2011/JEUGD02 vast van de opdracht voor
het leveren en plaatsen van speeltoestellen voor verschillende gemeentelijke
speelpleinen. Het bestek nr. 2011/JEUGD02 maakt integrerend deel uit van dit
besluit
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 11: jeugddienst - Jeugd. Opdracht van levering van ruimtenet voor speelplein op 't
Paelsteenveld. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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
Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•
•

Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/09/2011
houdende goedkeuring voorstel aankoop ruimtenet voor Paelsteenveld
bestek nr. 2011/JEUGD01

In het investeringsbudget 2011 is 22.000 EUR ingeschreven voor de
aankoop van een ruimtenet.
In 2010 werd een projectvoorstel ingediend bij Toerisme Vlaanderen in het
kader van het Toeristisch Impulsprogramma voor de Vlaamse Kust. Het
projectvoorstel “verhogen belevingswaarde Duinenplein” werd aanvaard
voor subsidiëring voor een bedrag van maximaal 11.000 EUR (en maximaal
50% van de kosten).
Op 13/12/2010 kende Vlaams minister Geert Bourgeois een subsidie toe
van 11.000 EUR aan het gemeentebestuur voor de aankoop en plaatsing van
een groot speelpleintoestel (ruimtenet) op het Duinenplein. Deze subsidie
kadert in het impulsprogramma Kust (oproep 2010). Sedert de
oorspronkelijke aanmelding van het subsidieproject is het gemeentebestuur
verder blijven investeren in diverse speelpleintoestellen. Op het moment
dat de subsidie uiteindelijk werd toegekend, bleek het Duinenplein niet
langer de meest opportune plaats te zijn om een ruimtenet te realiseren.
Dit had zowel met ruimtegebruik als met imago van het speelplein te
maken. De toestellen die momenteel op het plein aanwezig zijn richten zich
namelijk op een duidelijk jongere doelgroep dan bij een ruimtenet het geval
is. Het risico bestaat dan ook dat het plaatsen van een ruimtenet op deze
locatie niet tot synergievoordelen leidt, maar integendeel tot elkaar
beconcurrerende gebruikers. Een bijkomend groot speelpleintoestel op het
Duinenplein zou op vandaag ook te weinig open ruimte overlaten. Aan
Toerisme Vlaanderen werd daarom de vraag gesteld of dit speelpleintoestel
eveneens op het speelplein in het Paelsteenveld mocht worden geplaatst.
Toerisme Vlaanderen bevestigt in zijn brief van 2/8/2011 dat er hier geen
bezwaar tegen is, aangezien beide pleinen zich in de toeristische zone
bevinden.
In zitting d.d. 05/09/2011 keurde het college van burgemeester en
schepenen het voorstel goed tot aankoop van een ruimtenet (raming 22.000
EUR) voor het Paelsteenveld.
Voor de aankoop van het ruimtenet werd een bestek opgemaakt.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Subsidie
impulsprogramma kust
– oproep 2010

Raming Budgetcode
11.000 EUR 761/685-51

Dienst
BD

UITGAVEN
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Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Aankoop
ruimtenet
22.000,00 EUR 761/725-54
Paelsteenveld - raming
22.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2011/JEUGD01 vast van de opdracht voor
het leveren en plaatsen van een ruimtenet op het Paelsteenveld. Het bestek nr.
2011/JEUGD01 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 12: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Verleggen gedeelte van de
voetweg nr. 17, gelegen tussen Duinenstraat en Zandstraat. Advies

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

Wet d.d. 18/05/1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij de wetten van
09/08/1948 en 20/05/1983

Juridische grond

•

Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009

Verwijzings-

•

atlas van de buurtverbindingen van de gemeente Bredene d.d. 01/10/1844
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documenten

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•
•

Openbaar
onderzoek

•
•

B.P.A. “Horecazone”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 05/08/1994
GRUP “Zeelaan – deel 1” , goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in
zitting 22/01/2009
brief d.d. 22/08/2007 van de Bestendige Deputatie betreffende
procedureverloop van buurtwegendossiers
bekendmaking door het college van burgemeester en schepenen d.d.
27/07/2011 van de voorgenomen verlegging van een gedeelte van voetweg
nr.17 tussen Duinenstraat en Zandstraat
proces-verbaal van sluiting d.d. 12/08/2011 van het desbetreffend openbaar
onderzoek

Immo Joost Danneels nv, St-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge, heeft een
verkavelingsaanvraag ingediend voor de gronden gelegen in de doortrekking
van de Ploegstraat en aanpalende gronden waarbij voorzien wordt in de
aanleg van wegenis voor twee nieuwe straten, Akkerstraat en Tarwestraat
Een gedeelte van voetweg nr. 17 loopt over deze gronden, waardoor het
noodzakelijk is een gedeelte ervan te verleggen. Op het uittreksel uit de
atlas van de buurtwegen, opgemaakt door de Provinciale Technische Dienst
Wegen, is het gedeelte van de te verleggen voetweg aangeduid met de
letters A en B en het nieuwe tracé met de letters C en D. Deze nieuwe
toestand waarbij de nog aan te leggen wegenis Akkerstraat en Ploegstraat
wordt gevolgd is voor de weggebruiker evenwaardig aan de bestaande en
heeft tot gevolg dat de desbetreffende voetweg blijft bestaan binnen het
buurtwegentracé in de directe omgeving.
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden geen
bezwaarschriften ingediend of opmerkingen geformuleerd
De vraag van de Immo Joost Danneels nv, St-Baafskerkstraat 1 te 8200
Brugge tot het verleggen van een gedeelte van voornoemde buurtweg kan
worden ingewilligd.
De gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen bij de
Bestendige Deputatie over het verleggen van een gedeelte van voornoemde
buurtweg.

Het verleggen van een gedeelte van de voetweg nr. 17, gelegen tussen
Duinenstraat en Zandstraat, werd onderworpen aan een openbaar
onderzoek vanaf 28/07/2011 tot en met 11/08/2011.
Binnen deze periode werden geen bezwaarschriften of opmerkingen
geformuleerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het verleggen van een gedeelte
van voetweg nr.17, gelegen tussen Duinenstraat en Zandstraat, meer bepaald
het deel op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, opgemaakt door de
Provinciale Technische Dienst Wegen, aangeduid met de letters A en B
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(bestaande toestand) en de letters A en C (nieuw tracé). Het desbetreffend plan
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het aandeel van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2005, vastgesteld op
149 773,96 EUR.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

brief d.d. 15/07/2011 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2005
brief d.d. 23/08/2011 aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Met zijn schrijven d.d. 15/072011, deelt de provinciegouverneur van WestVlaanderen, het gemeentelijk aandeel mee in de kosten voor de
brandbeveiliging voor het dienstjaar 2005. De gemeenteraad dient hierover
binnen de 60 dagen advies te geven. Het gunstig advies of ontstentenis van
advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de
verschuldigde som van de op naam van de gemeente geopende lopende
rekening bij Dexia.
Aangezien wij bovenvermeld schrijven pas ontvingen op 19/07/2011 was het
voor ons onmogelijk om advies van de gemeenteraad in te winnen binnen
de zestig dagen. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen werd
hierover ingelicht met een schrijven d.d. 23/08/2011.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel
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•

Financiële
gevolgen

2005 wordt vastgesteld op 149.773,96 EUR.
Beschikbare kredieten (art.nr. 11/05 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2005: 150.000,00 EUR

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

Bedrag

Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
149.773,96 EUR 351/435-01 11/05
GD
(overgedragen via het
T-formulier)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief aandeel, ten bedrage van
149 773,96 EUR, in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2005.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het aandeel van de gemeente
in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2005, ten bedrage van
149.773,96 EUR.

Punt 14: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het aandeel van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2006, vastgesteld op
163.260,60 EUR

Aanwezig

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

Afwezig met

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
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kennisgeving

raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•
•
•

Financiële
gevolgen

brief d.d. 15/07/2011 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2006
brief d.d. 23/08/2011 aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Met zijn schrijven d.d. 15/07/2011 deelt de provinciegouverneur van WestVlaanderen, het gemeentelijk aandeel mee in de kosten voor de
brandbeveiliging voor het dienstjaar 2006. De gemeenteraad dient hierover
binnen de 60 dagen advies te geven. Het gunstig advies of ontstentenis van
advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de
verschuldigde som van de op naam van de gemeente geopende lopende
rekening bij Dexia.
Aangezien wij bovenvermeld schrijven pas ontvingen op 19/07/2011 was het
onmogelijk om advies van de gemeenteraad in te winnen binnen de zestig
dagen. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen werd hierover
ingelicht met een schrijven d.d. 23/08/2011.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel
2006 wordt vastgesteld op 163 260,60 EUR.
Beschikbare kredieten (art.nr. 11/06 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2006: 150.000,00 EUR
- Noodzakelijk bijkrediet: 13.260,60 EUR.
Het overgedragen begrotingskrediet is ontoereikend en moet opgenomen
worden in de budgetwijziging 2011 – vorige dienstjaren.

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

Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
150.000 EUR 351/435-01 11/06
GD
(gedeeltelijk
overgedragen via het
T-formulier)
via
13 260,60 EUR Krediet
budgetwijziging 2011
– vorige dienstjaren
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief aandeel ten bedrage van
163 260,60 EUR, in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2006.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het aandeel van de gemeente
in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2006, ten bedrage van
163 260,60 EUR.

Punt 15: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire
en argumentatie
• Raadslid Kristof Vermeire die verwijst naar een advies van de milieuraad
met betrekking tot het invoeren van een subsidie voor bescherming van
zwaluwnesten, dit naar aanleiding van de bespreking van het budget 2011 en
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•

naar de inlichtingen die hem hierover werden verstrekt door de secretaris.
Het raadslid wenst de stand van zaken te kennen van dit dossier.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat dit dossier
momenteel wordt voorbereid met de bedoeling dit in zitting van oktober
a.s. voor te leggen aan de gemeenteraad.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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