VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/11/2011

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/10/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Rudi Debeuckelaere, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 17/10/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van FINIWO op maandag 12/12/2011. Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Rudi Debeuckelaere, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO
schrijven van FINIWO d.d. 18/10/2011 betreffende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders op 12/12/2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
betreffende de voordracht van Etienne Vercarre en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op
12/12/2011

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Op maandag 12/12/2011 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO plaats met volgende agendapunten :
- strategie 2012
- begroting 2012
- investeringen hernieuwbare energie
- publigas
- statutaire benoemingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld. Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
o Etienne Vercarre : effectief vertegenwoordiger
o Ulrike De Ridder : plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/0003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van FINIWO op 12/12/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 12/12/2011.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV op woensdag 14/12/2011. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van IKWV d.d. 20/10/2011 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 14/12/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
betreffende de voordracht van Rudi Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 14/12/2011

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

Stemmen

Op woensdag 14/12/2011 vindt de algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV plaats met volgende agendapunten :
- te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2012
- rondvraag.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
o Rudi Debeuckelaere: effectief vertegenwoordiger
o Ulrike De Ridder: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Er is 1 onthouding.
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Derbylaan 69 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV
op 14/12/2011.
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Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 14/12/2011.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van WVI op woensdag 07/12/2011. Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van WVI d.d. 21/10/2011 betreffende de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders op 07/12/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
betreffende de voordracht van Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op
07/12/2011

•

•
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Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

Op maandag 07/12/2011 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI plaats met volgende agendapunten :
- goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 20/05/2011
- begroting 2012
- benoeming 2 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge:
de heer Willy Depoorter (Torhout) en de heer Kurt Devooght (De Haan)
- akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden
met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de
rangorde
- benoeming commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar en vaststelling
jaarbezoldiging
- mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke (buitengewone) algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
o Sandy Dobbelaere: effectief vertegenwoordiger
o Etienne Vercarre: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
is 1 onthouding.
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 en Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op
07/12/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI van 07/12/2011.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IVOO op dinsdag 20/12/2011. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van IVOO d.d. 26/10/2011 betreffende de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders op 20/12/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op
20/12/2011

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Op dinsdag 20/12/2011 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO plaats met volgende agendapunten :
- te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2012 –
- goedkeuring;
- begroting 2012; goedkeuring
- benoeming van een commissaris-revisor en vaststelling van zijn
bezoldiging
- mededelingen en diversen.
• Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke (buitengewone) algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
o Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
o Kimberley Rousselle: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 2 onthoudingen
• Kimberley Rousselle bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van IVOO op 20/12/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 20/12/2011.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IMEWO op maandag 19/12/2011.
Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

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

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van IMEWO d.d. 20/10/2011 betreffende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders op 19/12/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op
19/12/2011

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Op maandag 19/12/2011 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO plaats met volgende agendapunten :
- bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende

de

•

Stemmen

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de Raad
van Bestuur opgestelde begroting 2012
- volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis –
bekrachtiging
- statutaire benoemingen
- statutaire mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke (buitengewone) algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
o Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
o Ulrike De Ridder: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding.
• Ulrike De Ridder bekomt 20 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 2 onthoudingen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/0003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van IMEWO op 19/12/2011.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO van 19/12/2011.

Punt 7: secretariaat - Brandweerhervorming. Bevestiging definitieve OPZ-overeenkomst van
de operationele prezone I West-Vlaanderen voor het jaar 2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

nota inzake de brandweerhervorming en de financiële weerslag hiervan
verslag van de vergadering van de prezoneraad d.d. 10/09/2010
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•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/06/2010 houdende goedkeuring van
de instap in de operationele prezone (hulpverleningszone 1 West –
Vlaanderen) en van de financiële verdeelsleutel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/10/2010
houdende principieel akkoord met de instap in de operationele prezone van
de hulpverleningszone I West-Vlaanderen, akkoordverklaring om hiertoe
een kandidaatdossier in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en
het principieel akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met FOD
Binnenlandse Zaken over de operationele prezone hulpverleningszone I
West-Vlaanderen door de stad Brugge
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende bekrachtiging van
de instap in de operationele prezone (hulpverleningszone 1 WestVlaanderen) en van de voorwaarden van de overeenkomst die hiertoe dient
afgesloten met de Staat
brief d.d. 16/02/2011 van de Federale Overheid dienst Binnenlandse Zaken,
Algemene Directie Centrale Veiligheid met betrekking tot de verlenging van
de operationele prezones 2011
verslag van de vergadering van de prezoneraad d.d. 28/02/2011
ontwerp van aangepaste overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
operationele prezone (hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen)
intentieverklaring met betrekking tot de operationele prezone d.d.
14/03/2011 – onderliggende overeenkomst operationele prezone
(hulpverleningszone 1)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/03/2011
houdende instap in de operationele prezone (hulpverleningszone 1 West
Vlaanderen) – verlenging overeenkomst voor de periode 01/01/2011 –
31/12/2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende instap in de
operationele prezone (hulpverleningszone I West-Vlaanderen) – verlenging
overeenkomst voor de periode 01/01/2011 – 31/12/2011
beslissing van de prezoneraad d.d. 20/06/2011 inzake de aanpassingen aan
de initieel ingediende OPZ-overeenkomst 2011
beslissing van de gemeenteraad van de stad Brugge d.d. 25/10/2011
houdende goedkeuring van de OPZ-overeenkomst 2011
definitieve OPZ-overeenkomst 2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/011/2011
houdende bevestiging definitieve OPZ-overeenkomst van de operationele
prezone I West-Vlaanderen voor het jaar 2011

De gemeenteraad heeft in zitting van 21/06/2010 zijn goedkeuring gehecht,
in het kader van de brandweerhervorming, aan de instap in de operationele
prezone (hulpverleningszone I West-Vlaanderen) en aan de financiële
verdeelsleutel hiervan.
De gemeenteraad heeft tevens in zitting van 22/11/2010 de voorwaarden
bekrachtigd van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
operationele prezone. Hierbij werd het stadsbestuur van Brugge principieel
gemachtigd om namens de participerende gemeente- en stadsbesturen een
overeenkomst af te sluiten met de Belgische Staat, vertegenwoordigd door
de Minister van Binnenlandse Zaken. Op 20/01/2011 werd het Koninklijk
Besluit van 16/01/2011 gepubliceerd houdende toekenning van subsidie
voor personeelskosten, infrastructuur, materiaal en uitrusting en
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•

coördinatie van de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone
sluiten met de Staat. Ten gevolge hiervan diende de overeenkomst tussen
de operationele prezone en de staat aangevuld en aangepast. De
gemeenteraad heeft in zitting van 26/04/2011 de onderliggende
overeenkomst met betrekking tot de operationele prezone 2011
(hulpverleningszone I West-Vlaanderen) en de voorwaarden van de
aangepaste en aangevulde overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
operationele prezone bekrachtigd. De stad Brugge werd gemachtigd om
namens ons bestuur deze overeenkomst af te sluiten.
De gemeenteraad dient de definitieve OPZ-overeenkomst van de
operationele prezone I West-Vlaanderen zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van de stad Brugge in zitting van 25/10/2011, hiertoe
gemachtigd door de gemeenteraden van de besturen die deel uitmaken van
deze operationele prezone, te bevestigen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bevestigt de definitieve OPZ-overeenkomst van de
operationele prezone I West-Vlaanderen voor het jaar 2011 zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van de stad Brugge in zitting van 25/10/2011, hiertoe
gemachtigd door de gemeenteraden van de besturen die deel uitmaken van
deze operationele prezone. Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van
dit besluit.

Punt 8: technische dienst - Openbare werken. Herinrichting Prinses Elisabethlaan (N9).
Verhoging gemeentelijk aandeel. Goedkeuring meeruitgaven

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos ; raadsleden

Verslag gemeenteraadszitting 21/11/2011

12

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 het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/12/2002
houdende gunning aan nv Grontmij Verschave van de opdracht van diensten
met als voorwerp de opmaak van een studie van de herinrichting van de
Prinses Elisabethlaan (leiding, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
inclusief)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen en de kostprijsraming (aandeel Bredene 991.776,15
EUR, inclusief btw, exclusief ereloon) van de weg- en rioleringswerken
Prinses Elisabethlaan (N9) onder voorbehoud van goedkeuring van het
dossier door de Vlaamse overheid (AWV)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/12/2008
houdende akkoord met het voorstel van de Vlaamse overheid (AWV) de
opdracht van werken tot herinrichting van de Prinses Elisabethlaan (N9) toe
te wijzen aan nv Aannemingen Verhelst voor de totale prijs van
2.630.527,97 EUR, inclusief btw (aandeel Gemeente Bredene 847.121,59
EUR, inclusief btw)
verrekening met verantwoordingsnota betreffende de herinrichtingswerken
Prinses Elisabethlaan (N9)
factuur nv Aannemingen Verhelst d.d. 26/10/2011 ten bedrage van
95.872,69 EUR

•

•

•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

Het college van burgemeester en schepenen is, in zitting van 15/12/2008,
akkoord gegaan met het voorstel van de Vlaamse overheid, Agentschap
Wegen en Verkeer, om de opdracht van werken tot het herinrichten van
de Prinses Elisabethlaan (N9) toe te wijzen aan nv Aannemingen Verhelst,
Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg, voor de som van 2.630.527,97 EUR, btw
inclusief (aandeel Vlaams Gewest 1.783.406,38 EUR – aandeel Gemeente
Bredene 847.121,59 EUR).
De opdracht wordt bezwaard met een meeruitgave, meer bepaald
191.745,37 EUR, waarvan de helft ten laste van ons bestuur (95.872,69
EUR).
Verantwoording
Tijdens de uitvoering van de werken werden uitzonderlijk veel
nutsleidingen aangetroffen in de bodem, deels afkomstig van de gekende
nutsmaatschappijen, deels afkomstig van de gesloopte elektriciteitscentrale,
deels van onbekende origine. Het bestaan van deze leidingen was voor de
aanvang van de werken niet gekend. Nochtans werden vooraf door de
aannemer bij alle nutsmaatschappijen de liggingsplannen van de
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•

•

Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

nutsleidingen opgevraagd. Circa 1570 van de 3.870 meter aansluitingen op
de riolering (RWA en DWA) en straatkolken verliepen daardoor uiterst
problematisch. Deze koppelingen waren zeer arbeidsintensief (door
middel van truweel en voorzichtig handwerk).
Meeruitgaven
Verschil tussen oorspronkelijk bedrag gemeentelijk aandeel en totaal
bedrag facturen
942.994,28 EUR min 847.121,59 EUR = 95.872,69 EUR
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten. Het krediet,
ingeschreven in het investeringsbudget 2011 bedraagt 100.000 EUR.

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
Herinrichtingswerken
Prinses
Elisabethlaan
(N9)

Tussenkomsten

•

•

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
95.872,69 EUR 421 11/08 731-60
100.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die uit de uiteenzetting van schepen Jacques
Deroo begrijpt dat de aannemer bij de aanbesteding rekening moest
houden met 6 leidingen, maar dat dit in de praktijk veel meer bleek te zijn.
Uit de verantwoordingsnota van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt
ook dat voor de berekening van de meerprijs werd uitgegaan van de
realistische veronderstelling dat, ingevolge de aanwezigheid van meer
leidingen en huisaansluitingen dan voorzien in het lastenboek, de aannemer
bij de handmatig uit te voeren werkzaamheden één uur verlies leed per
lopende meter aansluiting en dat voor de werkzaamheden met zuigwagen
een half uur verlies werd geleden per lopende meter aansluiting.
Daarenboven werd ook verlies geleden wegens stilstand van de
huisaansluitingsploeg. Raadslid Dany Hollevoet wenst te weten waarop deze
“realistische veronderstelling” is gebaseerd of welke maatstaf hiervoor werd
toegepast.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat tijdens de volledige duur van de
werken wekelijks een werfvergadering werd gehouden waar door de
aannemer telkens de nodige documenten en vorderingsstaten werden
voorgelegd. Deze documenten kunnen worden ingekeken. Daarenboven
wijst de schepen erop dat het zowel voor het bestuur als het studiebureau
onmogelijk is om de werken 24uur/24uur op te volgen, maar dat hij volle
vertrouwen stelt in de aannemer en het studiebureau. Schepen Jacques
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Deroo antwoordt ook nog bevestigend op de aanvullende vraag van
raadslid Hollevoet of het studiebureau al deze documenten heeft kunnen
inkijken.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave gemeentelijk
aandeel (95.872,69 EUR) in het kader van de opdracht van werken tot
herinrichting van de Prinses Elisabethlaan (N9), toevertrouwd aan nv
Aannemingen Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving + aannemer
Herinrichtingswerken
Prinses Elisabethlaan (N9)
Aannemingen Verhelst

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
95.872,69 EUR 421 11/08 731-60

Punt 9: technische dienst - Nutsvoorzieningen.
Eandis.
Vervangen van 8 stalen
verlichtingspalen in de Dorpsstraat wegens corrosie. Vaststelling van de voorwaarden, het
plan, 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,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Emily Baert, William Hüppertz
en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•

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 (art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit)

Verwijzingsdocumenten

•

plan + offerte voor het vervangen van 8 stalen lichtmasten in de
Dorpsstraat, tussen Sluizenstraat en Fritz Vinckelaan

Feiten, context
•
en argumentatie

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 25.000 EUR voorzien
voor het vervangen en plaatsen van openbare verlichting. Het saldo van dit
krediet bedraagt 9.119,50 EUR.
De technische dienst stelt voor om met het resterende krediet 8 stalen
lichtmasten (recuperatie van de armaturen) te vervangen door nieuwe
rechte lichtmasten (LPH 8 m – RAL 7038 – type ST/LRC 80-60/147.3) in de
Dorpsstraat, meer bepaald in het gedeelte tussen de Fritz Vinckelaan en
Sluizenstraat (palen nrs. 1100, 1101, 1102, 1103 ,1095, 1097, 1999 en 1082).
Kostprijs: 7.094,06 EUR (incl. btw).

•

•

Financiële
gevolgen

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

in

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
8
7.094,06 EUR 426/732-54/11/11
de
9.119,50 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het plan, bestek, kostprijsraming (7.094,06 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken
voor het vervangen van 8 stalen lichtmasten wegens corrosie (recuperatie
armaturen) door rechte lichtmasten (LPH 8 m – RAL 7038) in de Dorpsstraat,
meer bepaald tussen Sluizenstraat en Fritz Vinckelaan (palen nrs. 1100, 1101,
1102, 1103, 1095, 1097, 1999 en 1082).
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Punt 10: technische dienst - Private verkaveling. Kop van 't Sas. Goedkeuring wegentracé.
Goedkeuring van het plan, de technische beschrijving en kostprijsraming van de riolerings- en
bestratingswerken, alsook de nutsvoorzieningen (LS, OV, gas, TV, telefoon en
drinkwaterleiding)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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) gelegen in
woongebied en milieubelastende industrieën
beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen d.d.
01/09/2011 houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Kop van ’t Sas”

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

bestek, plan en kostprijsraming betreffende de riolerings- en
bestratingswerken in de private verkaveling Kop van ’t Sas met inbegrip van
het wegentracé
diverse kostprijsramingen van nutsmaatschappijen betreffende de private
verkaveling Kop van ’t Sas

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 zaak van 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-, TV- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
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–
–

•

•

•

•

plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare
werken
– kostprijsraming van de werken.
Ons bestuur werd door Studiebureau ir. Ch. Lobelle bvba, Gistelsteenweg
112, 8490 Varsenare (Jabbeke), toegestuurd het plan, bestek en
kostprijsraming van de riolerings- en bestratingswerken in de verkaveling
Kop van ’t Sas ( inbegrepen wegentracé).
Wegentracé
Het betreft de aanleg van wegenisinfrastructuur aansluitend op de Prinses
Elisabethlaan en Kerkhofstraat.
De nieuwe weg vanaf de Prinses
Elisabethlaan die evenwijdig loopt met de Kerkhofstraat wordt aangelegd in
asfaltbeton met voetpaden en parkeerstroken in gebakken straatstenen. De
breedte van de reservatiestrook voor de aanleg van wegenis bedraagt 12
meter, de rijweg heeft een breedte van 6 meter. De nieuwe centrale as
wordt uitgevoerd in asfaltbeton met langs de ene zijde voetpadverharding in
betonstraatstenen en langs de andere zijde parkeerstroken in
betongrasdallen. De wegbedding bedraagt hier 13 meter met een rijweg
van 6 meter. Ter hoogte van de parkeerstroken zijn wadi’s aangelegd
waarin het oppervlaktewater van de volledige centrale as terechtkomt. In
de centrale as worden een vijftal bomen aangeplant in boomroosters met
boomkorven.
De opdracht van werken omvat de aanleg van wegenis:
− Opbreken van verhardingen, plaatselijke en lijnvormige elementen, …
− Uitvoeren van de nodige grondwerken
− Aanleg van nieuwe riolering Ø 250 mm voor DWA en Ø 500 mm voor
de RWA, met inbegrip van de bijhorende kunstwerken
− Leveren en plaatsen van putranden
− Aansluiten van de straatkolken en uitvoeren van de huisaansluitingen
met PVC-buizen Ø 160 mm
− Leveren en plaatsen van straatkolken
− Uitvoeren van algemeen droog grondverzet
− Aanleggen van steenslagfunderingen en schraalbetonfunderingen
− Aanleggen van rijwegen in asfalt
− Aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen en gebakken stenen
− Aanleggen van wadi’s in schanskorven
De kostprijsraming voor de aanleg van wegenis, riolering, voetpaden en
groenaanleg bedraagt 734.215,64 EUR (incl. btw).
Nutsvoorzieningen
Uit te voeren door Eandis
− Uitbreiding distributienetten binnen de verkaveling
− Laagspanningsnet
23.310,00 EUR
− Openbaar verlichtingsnet
5.040,00 EUR
− Lage druk gasnet
23.310,00 EUR
− Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling
− Elektriciteit forfaitair 12 loten
− Openbare verlichting
4.800,00 EUR
− Studiekosten
− Elektriciteit
605,00 EUR
− Gas
0,00 EUR
− Openbare verlichting
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•
•

− Palen en armaturen
23.143,22 EUR
− Aansluitkosten
3.105,00 EUR
− Recyclagebijdrage
5,75 EUR
− Totale kostprijsraming Eandis:
83.318,97 EUR
− Uit te voeren door Telenet
− Uitbreiding infrastructuur
− Kostprijsraming:
8.475,74 EUR
− Uit te voeren door de VMW
− Uitbreiding van het drinkwaternet (± 655 m)
− Kostprijsraming:
57.500,00 EUR
− Uit te voeren door Belgacom
− Aanleg telecommunicatie-infrastructuur
− Kostprijsraming:
3.800,00 EUR
Algemeen totaal nutsvoorzieningen: 153.094,71 EUR.
Totale kostprijsraming: 887.310,35 EUR (incl. btw) - volledig ten laste van
de verkavelaar – nv Ostendia Groep, Marconistraat 3 – 8400 Oostende.

Openbaar
onderzoek

•

Het wegentracé werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van
05/10 t.e.m. 04/11/2011. Er werden geen bezwaren ingediend.

Tussenkomsten

•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die wijst op het onderscheid tussen een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA),
hier in het bijzonder wat betreft het wegentracé. In een BPA wordt heel
precies aangegeven waar dit wegentracé moet komen, terwijl in een RUP
enkel richtingen worden aangegeven. Dit impliceert, aldus het raadslid, dat
het plan dat vandaag wordt voorgelegd aan deze gemeenteraad niet louter
technisch is, maar ook aangeeft hoe de ruimte in dit gebied zal worden
geordend, m.a.w. het betreft hier ook de ruimtelijke ordening. Vandaar ook
dat het raadslid meent dat dit dossier, omwille van de ruimtelijke aspecten,
voor advies diende voorgelegd aan de GECORO. In dit verband wijst het
raadslid op de bespreking tijdens de zitting van de gemeenteraad van 27 juni
jl. van de plannen en het bestek van de riolerings- en bestratingswerken van
het M. Vanden Wegheplein waarin hij stelde dat de voorgelegde plannen
voorafgaandelijk dienden geadviseerd door de GECORO “aangezien de
geplande werken een ingreep betekenen op de ruimtelijke structuur (…)”. Door
voorzitter Willy Vanhooren werd toen voorgesteld om in te gaan op de
wens van de CD&V en om vanaf dan dergelijke dossiers telkens voor te
leggen aan de GECORO. Raadslid Vanleenhove stelt dan ook voor om over
dit dossier, waarin duidelijk ruimtelijke opties worden genomen door het
gemeentebestuur, eerst het advies te vragen van de commissie ruimtelijke
ordening.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat uit de plannen, door de
inplanting van de diverse gebouwen, heel duidelijk blijkt waar de wegen
moeten komen en dat er bijgevolg geen sprake is van het nemen van
ruimtelijke opties.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die reageert door er op te wijzen dat de
aansluiting op de rotonde Prinses Elisabethlaan in het RUP slechts is
ingetekend als zichtas en dat de plaats waar deze aansluiting moet komen
vandaag wordt beslist door de gemeente. De beslissing is aldus het raadslid
dermate ingrijpend, en heeft een dusdanige impact op de mobiliteit, dat

•

•
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•

•

•

•

•

•
•

•

Stemmen

hiervoor beroep moet worden gedaan op de expertise van de GECORO.
Schepen Jacques Deroo die er ook nog de aandacht op vestigt dat de
gemeenteraad reeds eerder zijn goedkeuring heeft gehecht aan de
aansluiting vanuit de rotonde Prinses Elisabethlaan richting projectgebied
Kop van ’t Sas door de goedkeuring van de plannen inzake herinrichting van
de Prinses Elisabethlaan waarin de aanzet van de ontsluitingsweg voor de
Kop van ’t Sas reeds is opgenomen.
Schepen Eddy Gryson die er de aandacht op vestigt dat het tracé van de
voorgestelde wegenis wordt bepaald door enerzijds het RUP en anderzijds
de ligging van de grondgebonden woningen, en dat er bijgevolg geen
alternatieven zijn voor de ontsluiting van dit projectgebied.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die zijn standpunt herhaalt dat de keuze voor
het huidig wegentracé dient voorgelegd aan de GECORO, aangezien dit
tracé niet op harde, bindende wijze is vastgelegd in het RUP en dat
hierdoor de voorliggende beslissing een ruimtelijke keuze inhoudt.
Burgemeester Steve Vandenberghe die ook nog aangeeft dat het college dit
dossier steeds correct en transparant heeft behandeld en dat alle aspecten
van dit dossier – o.m. de mobiliteit en windstudie – op meer dan voldoende
wijze werden toegelicht aan de GECORO maar ook aan een aantal
belanghebbenden.
Raadslid Dany Hollevoet die ook nog wijst op het verzoek van de korpschef
om elk dossier inzake nieuw aan te leggen wegenis vooraf voor te leggen
aan de technische commissie van de verkeerscommissie om zo, door
bepaalde ingrepen in het plan, parkeer- en doorgangsproblemen te kunnen
voorkomen. De burgemeester heeft hierop positief gereageerd. Het
raadslid stelt derhalve vast dat het dossier niet alleen niet werd voorgelegd
aan de GECORO maar dat evenmin advies werd gevraagd van de
verkeerscommissie.
Schepen Jacques Deroo en burgemeester Steve Vandenberghe die wijzen
op de verkeersstudie die terzake werd gemaakt door het studiebureau
Vectris.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die beroep doet op de geloofwaardigheid van
de voorzitter die in een vorige zitting heeft gesteld dat dossiers met een
ruimtelijke impact telkens zouden worden voorgelegd aan de GECORO.
Vandaag ligt een dergelijk, heel belangrijk dossier voor en hij vraagt dan ook
dat hier de bevoegdheid van de GECORO zou worden gerespecteerd en
dat deze commissie gelegenheid wordt gegeven om hierover advies te
geven.
Voorzitter Willy Vanhooren die nog stelt dat het advies van de GECORO
over deze aangelegenheid wettelijk niet vereist is, maar niettemin de raad
vraagt of goedkeuring kan worden gehecht aan het voorstel om dit dossier
uit te stellen.

Met 6 stemmen voor, 15 stemmen tegen (Steve Vandenberghe, Jacques Deroo,
Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Lionel
Clybouw, Tania Janssens, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,
Ulrike De Ridder, Rudi Debeuckelaere, Kimberley Rousselle en Emily Baert) en
2 onthoudingen (Willy Vanhooren en Jacky Maes) voor het voorstel om de
behandeling van het dossier uit te stellen.
Met 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
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Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu) en 1 onthouding (William
Hüppertz) voor de goedkeuring van wegentracé, plan, technische beschrijving
en kostprijsraming.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het tracé van de wegen in de
private verkaveling Kop van ’t Sas (aansluitend op de Prinses Elisabethlaan en
Kerkhofstraat).
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen, technische
beschrijving en kostprijsraming (887.310,35 EUR – incl. btw – volledig ten laste
van nv Ostendia Groep, Marconistraat 3 – 8400 Oostende) van de
infrastructuurwerken in de private verkaveling Kop van ‘t Sas
• de riolerings- en bestratingwerken
• nutsleidingen (telefoon, TV, LS, OV en gasnet)
• aanleg en uitbreiding van het drinkwaternet.
De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: technische dienst - Verkavelingen. Private verkaveling Ploegstraat (nv Immo Joost
Danneels). Goedkeuring wegentracé. Goedkeuring plannen, technische beschrijving en
kostprijsraming van de weg- en rioleringwerken en nutsvoorzieningen (LS, OV, gas, TV,
telefoon en drinkwaterleiding)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009 (artikel 4.2.17 § 2)
BPA “Horecazone”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 05/08/1994

bestek, plannen en kostprijsraming betreffende de private verkaveling,
gelegen nabij de Ploegstraat (eigendom nv Immo Danneels), opgemaakt
door Studiebureau Verhaeghe & partners bvba, Stationsstraat 2b, 8210
Zedelgem
diverse plannen en kostprijsramingen van nutsmaatschappijen betreffende
de private verkaveling Ploegstraat

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 zaak van 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-, TV- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
– plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
– technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare
werken
– kostprijsraming van de werken.
Ons bestuur werd door Studiebureau Verhaeghe & Partners bvba,
Stationsstraat 2b, 8210 Zedelgem, toegestuurd de plannen, het bestek en de
kostprijsraming (548.240,29 EUR – incl. btw) van de riolerings- en
bestratingswerken in de private verkaveling, gelegen nabij de Ploegstraat,
alsook het plan wegentracé.
Het betreft een private verkaveling van nv Immo Joost Daneels, SintBaafskerkstraat 1, 8200 Sint-Andries, voor de verwezenlijking van 60
woningen (één open bebouwing + halfopen en aaneengesloten
bebouwingen).
Wegentracé
Doortrekking en verbinding van 2 bestaande straatdelen Ploegstraat, alsook
de aanleg van nieuwe wegenis haaks op de doortrekking van de Ploegstraat.
De nieuw aan te leggen straten Akkerstraat en Tarwestraat worden
voorzien in het vastgestelde tracé van het BPA (Horecazone) en uitgevoerd
in asfaltverharding.
De kruispunten worden aangelegd in roodbruine
betonstraatstenen.
Voor de voetpaden en opritten worden grijze
betonstraatstenen voorzien, respectievelijk met afmetingen 220x220x80 en
220x110x100.
De opdracht van werken omvat de aanleg van wegenis:
– Affrezen van de toplaag in de bestaande Ploegstraat, opbreken van
afsluitingen, alsook het dempen van de bestaande gracht
– Droog grondverzet en nivelleringswerken
– Aanleggen van riolering en inspectieputten uit beton voor de
regenwaterafvoer
– Aanleggen van riolering uit gres met inspectieputten uit beton voor de
droogweerafvoer
– Bouwen van een bijzondere inspectieput met knijpleiding en inwendig
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overstort
Aansluiten van de RWA en DWA-riolering op de bestaande riolering in
de Ploegstraat en Vloedstraat
– Plaatsen van wachtaansluitingsputjes uit beton en de aansluiting ervan op
de riolering
– Ter plaatse gieten van trottoirbanden – weggoten uit beton
– Plaatsen van wachtkokers voor nutsleidingen
– Plaatsen van onderfunderingen, steenslagfunderingen en funderingen uit
schraal beton
– Plaatsen van wegverhardingen uit asfaltbeton en betonstraatstenen
– Aanleggen van voetpaden in betontegels, wandelpaden en opritten in
betonstraatstenen
– Aanleggen van groenvoorzieningen
– Plaatsen van antiverkeerspaaltjes
– Plaatsen van nieuwe wegsignalisatie
– Onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende waarborgperiode
– Kostprijsraming weg- en rioleringswerken: 548.240,29 EUR (incl. btw)
Nutsvoorzieningen
− Uit te voeren door Eandis
− Uitbreiding distributienetten binnen de verkaveling
− Laagspanningsnet
30.340,00 EUR
− Openbaar verlichtingsnet
6.560,00 EUR
− Lage druk gasnet
30.340,00 EUR
− Uitbreiding distributienetten buiten verkaveling
− Elektriciteit forfaitair 60 loten x 400 EUR
24.000,00 EUR
− Openbare verlichting
176,00 EUR
− Studiekosten
− Elektriciteit
1.815 EUR
− Gas
605 EUR
− Openbare verlichting
− Palen en armaturen
11.975,84 EUR
− Aansluitkosten
2.160,00 EUR
− Recyclagebijdrage
4,00 EUR
Opmerking: Eandis werd verzocht om de openbare
verlichtingspunten ter hoogte van de loten 7-10, 20, 48 en 59 te
verplaatsen naar de perceelgrenzen.
− Totale kostprijsraming Eandis:
107.975,84 EUR
− Uit te voeren door Telenet
− Uitbreiding infrastructuur
− Kostprijsraming:
24.579,10 EUR
− Uit te voeren door de VMW
− Uitbreiding van het drinkwaternet
− Kostprijsraming:
80.500,00 EUR
− Uit te voeren door Belgacom
− Uitbreiding telecommunicatie
− Kostprijsraming:
9.000,00 EUR
Algemeen totaal: 770.294,23 EUR (volledig ten laste van de verkavelaar - nv
Immo Joost Daneels, Sint-Baafskerstraat 1, 8200 Sint-Andries).
–

•

•
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Openbaar
onderzoek

•

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het BPA
“Horecazone” waarin de verkaveling is gelegen, waardoor voor deze
aanvraag geen openbaar onderzoek vereist is.

Tussenkomsten

•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat, in tegenstelling tot het dossier
wegentracé Kop van ’t Sas, het wegentracé voor de doortrekking van de
Ploegstraat bindend is vastgelegd in het bestemmingsplan, de voorliggende
plannen volledig conform zijn met het vigerend BPA en dat de CD&V
bijgevolg zijn goedkeuring zal hechten aan dit wegentracé.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het tracé van de wegen in de
private verkaveling gelegen nabij de Ploegstraat.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen, technische
beschrijving en kostprijsraming (770.294,23 EUR – incl. btw – volledig ten laste
van nv Immo Joost Daneels) van de infrastructuurwerken in de private
verkaveling gelegen nabij de Ploegstraat
• de riolerings- en bestratingwerken
• nutsleidingen (telefoon, TV, LS, OV en gasnet)
• aanleg en uitbreiding van het drinkwaternet.
De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: technische dienst - Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad. Aanpassen van
de bestaande luchtbehandelingsinstallatie. Besluit van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 07/11/2011 betreffende de vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming
en de wijze van gunnen + toewijzing van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing.
Kennisneming

Aanwezig

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende het afbakenen
van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door het
Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden van een opdracht van diensten tot opmaak van een studie
betreffende de toestand van de sportinfrastructuur, gelegen Spuikomlaan
21, alsook de wijze van gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2008
houdende toewijzing aan nv Grontmij van een opdracht van diensten tot
opmaak van een studie betreffende de toestand van de sportinfrastructuur,
gelegen Spuikomlaan 21
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 21/09/2009 van de finale versie van de studie betreffende de bestaande
toestand van de sportinfrastructuur, gelegen Spuikomlaan 21, opgemaakt
door nv Grontmij
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/01/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en wijze van gunnen
(algemene offerteaanvraag) betreffende de renovatie van het gemeentelijk
zwembad
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/02/2010
houdende toewijzing aan bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte
Torhoutstraat 37, 8900 Ieper van de opdracht van diensten tot opmaak van
een ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) voor de renovatie
van het gemeentelijk zwembad (geraamde som van 100.000 EUR – incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/09/2010 houdende vaststelling:
− van het bestek, kostprijsraming (606.525,82 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de diverse opdrachten
van
werken
(voorbereidende
werken
–
werfinrichting,
ruwbouwwerken,
timmerwerken,
dakwerken,
schrijnwerk,
voltooiingswerken en elektriciteitswerken) in het kader van de
renovatiewerken
− van het programma van werken uit te voeren in eigen regie,
kostprijsraming (125.000 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) meer bepaald volgende percelen in het kader van de

•

•

•

•

•
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•

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

renovatiewerken gemeentelijk zwembad
− perceel 1: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 4
startblokken, 1 springplank en 1 reddersstoel-ladder in inox
− perceel 2: opdrachten van levering van het nodige materiaal met het
oog op de uitvoering van werken in eigen regie (verf, wit plexiglas,
voegsel, bevloering, e.a.)
− perceel 3: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 2
speelelementen (klein zwembad)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/02/2011
houdende toewijzing van de opdracht van renovatiewerken kruipkelder
groot zwembad aan nv Hostyn, Fortstraat 27, 8400 Oostende voor de prijs
van 12.066,12 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/03/2011
houdende toewijzing van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing
van 15 roosters voor waterafvoer rond zwembad (plage) aan nv Hostyn,
Fortstraat 27, 8400 Oostende voor de prijs van 1.795,04 EUR (incl. btw)
offerte van nv Hostyn, Fortstraat 27, 8400 Oostende betreffende het
aanpassen van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie in het zwembad

Sedert de renovatie van het gemeentelijk zwembad waardoor de isolerende
eigenschappen van het gebouw drastisch werden verbeterd, werd
vastgesteld dat door deze ingrepen de luchtvochtigheid en temperatuur in
de lokalen en de zwemruimtes niet binnen de limieten van een gezonde
omgeving blijven. De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kunnen
door de bestaande ventilatie niet onder controle worden gehouden. De
bestaande installatie vertoont diverse gebreken die dringend aangepast
dienen te worden teneinde een goed leefklimaat binnen het gemeentelijk
zwembad te garanderen.
nv Hostyn, Fortstraat 27, 8400 Oostende heeft een offerte ingediend voor
het aanpassen van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie in het zwembad,
meer bepaald voor het leveren en plaatsen van een ventilatie-,
luchtbehandelingsen
regelapparatuur,
alsook
warmterecuperatiematerialen.
Beschrijving van het project
− De bestaande luchtbehandelingsgroepen dienen te worden nagezien
− In de grote groep zijn 2 V-riem gedreven ventilatoren gemonteerd,
waarvan 1 defect is en dient te worden vervangen
− De groepen zijn normaal gezien voldoende gedimensioneerd: ± 24.000
m³/h
− Doordat de ruimte nu veel beter geïsoleerd is ten opzichte van vroeger,
zal het beschikbare luchtdebiet en bijhorende verwarmingsbatterij
voldoende capaciteit hebben
− Bepaalde gemotoriseerde kleppenregisters zijn defect en dienen
vervangen te worden
− Het is aangeraden om de elektrische sturing eveneens te vervangen
door een volautomatische temperatuurregeling welke voor een lager
energieverbruik zal zorgen
Voorwaarden
− Plaatsing van een V-riem gedreven ventilator inclusief motor, V-riemen
en grondstoel
− Plaatsing van 2 kleppenregisters type JS-250 (1.500 x 900 mm) met
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contraroterende lamellen uit aluminium
Plaatsing van een kleppenregister (1.500 x 1.500 mm) met
contraroterende lamellen uit aluminium
− Plaatsing van 3 modulerende servomotoren type AF 24-SR met
veerteruggang voor veiligheidskleppen met een oppervlakte tot 3m²
voor een netspanning van 24 VAC – aansturing 0-10 VAC
− 1 schakelkast voorzien van hoofdschakelaar, automaat, contactoren,
vol-automatische temperatuurregelaar, voelers en signalisatie
− 1 vorstbeveiliging
− Indienststelling + opvolging van de installatie.
De plaatsing (opbouw, afbraak en huur) van een stelling gedurende de duur
van de werkzaamheden is niet inbegrepen.
Kostprijsraming: 23.319,18 EUR (incl. btw). Deze kostprijs is benaderend.
Een gedetailleerde offerte kan slechts worden opgemaakt na het opmeten
van de defecte ventilator, motor en de gemotoriseerde kleppenregisters.
Deze uitgave is onvoorzien, doch kan onmogelijk uitgesteld worden
(gezondheid van gebruikers van het zwembad komt in het gedrang). Volgens
artikel 157 van het Gemeentedecreet kan de gemeenteraad, zonder
voorafgaande budgetwijzing, voorzien in uitgaven die door dwingende en
onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat men daartoe
een met redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en
als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het
college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in
de uitgave voorzien. Wanneer in het kader van artikel 157 van het
Gemeentedecreet uitgaven worden gedaan, waarvoor er onvoldoende of
geen kredieten zijn moet de financieel beheerder niet nagaan of er
voldoende krediet is en kan hij zijn visum verlenen, na controle van de
wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis.
Overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007
betreffende het afbakenen van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld
door het Gemeentedecreet, kan het college van burgemeester en
schepenen, voor opdrachten van werken, leveringen en diensten, die
betrekking hebben op het investeringsbudget en het totaal bedrag van 5.500
EUR (exclusief btw) overschrijden, indien deze voortvloeien uit dringende
spoed als gevolg van niet te voorziene omstandigheden, zoals hier het geval,
de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststellen. Deze beslissing dient
evenwel voor kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.
Overwegende dat het toewijzen van de desbetreffende opdracht urgent was
en de firma nv Hostyn uit Oostende reeds werken heeft uitgevoerd aan de
ventilatiekanalen tot volledige voldoening, was het aangewezen de markt
niet te verkennen.
Het college van burgemeester en schepenen is bijgevolg, bij
hoogdringendheid, overgegaan tot:
− het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van levering en
bijkomend plaatsing voor het aanpassen van de bestaande
luchtbehandelingsinstallatie van het gemeentelijk zwembad
− het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
− het toewijzen aan nv Hostyn, Fortstraat 27, 8400 Oostende, van de
opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een ventilatie-,
luchtbehandelings-, regelapparatuur en warmterecuperatiematerialen
−

•
•

•

•

•
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nodig voor het aanpassen van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie
van het gemeentelijk zwembad
− het inschrijven van de nodige kredieten in het budget 2012 – hoofdstuk
1 – vorige dienstjaren voor het financieren van deze opdracht
− het uitnodigen van de gemeenteraad akte te nemen van onderhavig
hoogdringend besluit.
• De financiering van deze hoogdringende uitgave wordt geregeld via niet
uitgevoerde investeringen :
Omschrijving
Artikelnummer Krediet
Restkrediet
budget 2011
Materiaal
421/744-51
25.000 EUR
19.000 EUR
gemeentelijke
werkhuizen
Feestmateriaal
762/744-51
25.000 EUR
12.000 EUR
TOTAAL
31.000 EUR
In totaal is er dus een bedrag van 31.000 EUR aan niet uitgevoerde
investeringen die als financiering zal aangewend worden voor deze
hoogdringende uitgave.
• De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de
hoogdringende beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aanpassen
bestaande
luchtbehandelingsinstaltie in het zwembad

Tussenkomsten

•
•

•
•

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
23.319,18 EUR 764/724-60/11/11

Dienst
BD

Financiering via niet
uitgevoerde
investeringen
buitengewone
dienst
2011 (31.000 EUR)

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat niet alle
elementen van de opdracht aan de firma Hostyn als onvoorzien en dringend
noodzakelijk kunnen worden gecatalogeerd.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat door de verbeteringswerken aan
het gebouw, i.c. de thermische isolatie ervan, de ventilatie onvoldoende is
en dat hieraan dringend dient verholpen. Daarenboven wijst de schepen
erop dat alle werken die zullen worden uitgevoerd in het kader van deze
opdracht onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat de plages van het zwembad
sedert de renovatiewerken regelmatig volledig onder water staan.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat dit vermoedelijk is voorgevallen
in de periode onmiddellijk na de heropening, maar dat inmiddels aan dit
euvel moet zijn verholpen.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de hoogdringende beslissing van het college
van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011 houdende:
• het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van levering en
bijkomend plaatsing van een ventilatie-, luchtbehandelings-, regelapparatuur
en warmterecuperatiematerialen nodig voor het aanpassen van de
bestaande luchtbehandelingsinstallatie van het gemeentelijk zwembad
• het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
• het toewijzen aan nv Hostyn, Fortstraat 27, 8400 Oostende van de
opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een ventilatie-,
luchtbehandelings-, regelapparatuur + warmterecuperatiematerialen, nodig
voor het aanpassen van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie van het
gemeentelijk zwembad
• het uitnodigen van de gemeenteraad akte te nemen van onderhavig
hoogdringend besluit.

Punt 13: cultuur - Schenking beeldhouwwerk Norbert Rammant. Aanvaarding

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek

Feiten, context
•
en argumentatie
•

Norbert Rammant, Driftweg 67 te 8450 Bredene wenst het
gemeentebestuur een beeldhouwwerk getiteld ‘ In ons is de stilte’ van zijn
hand te schenken.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om een schenking
definitief te aanvaarden. Het college van burgemeester en schepenen is in
zitting van 07/11/2011 overgegaan tot een principiële of voorlopige
aanvaarding.
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Tussenkomsten

•

Aangezien deze schenking juridisch kan worden gecatalogeerd als handgift
dient hiervoor geen notariële akte worden opgemaakt.

•

Raadslid Kristof Vermeire die betreurt dat deze schenking reeds werd
gecommuniceerd via het gemeentelijk informatieblad nog voordat dit
definitief werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
Raadslid Dany Hollevoet die betreurt dat deze schenking niet gebeurt
onder bepaalde voorwaarden, i.c. verbod om het kunstwerk later te
verkopen, en dat bijgevolg ook geen schriftelijke overeenkomst bij het
dossier is gevoegd.

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de schenking van Norbert Rammant, Driftweg 67 te
8450 Bredene, van het beeldhouwwerk ‘In ons is de stilte’ definitief te
aanvaarden.

Punt 14: technische dienst - Markten en concessies. Vaststellen van de lasten en voorwaarden
voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten zoals tot op heden gewijzigd
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•
•

Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van
de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van
een zelfstandige beroepsactiviteit

•

ontwerp lastenboek voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
2012

Feiten, context
•
en argumentatie

Het college stelt de gemeenteraad voor het ontwerp lastenboek met de
nieuwe berekeningstabellen van het standgeld voor 2012 vast te stellen.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de lasten en voorwaarden voor inname van
standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2012 vast.
Deze lasten en voorwaarden met referentienummer 2011/TA/1121p01 maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 15: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijziging van de financiële nota en
de beleidsnota van het budget 2011 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 154 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

artikels 15 en 16 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
artikels 7 t.e.m. 10 van het decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling voor
het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Omzendbrief BB 2010/04 d.d. 30/07/2010 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2011 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende de vaststelling
van de financiële nota van het budget voor het dienstjaar 2011
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
08/10/2010 betreffende de specifieke aandachtspunten tot de opmaak van
het gemeentebudget en het meerjarig financieel beleidsplan
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 24/10/2011 van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van
het budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in de buitengewone dienst

Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en
Feiten,
context en buitengewone dienst:
argumentat
ie
• Gewone dienst

volgens
het
oorspronkelijk verhoging +
e budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2009

5.283.621,36

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

0,00

0,00 5.283.621,36

Resultaat
begrotingsrekening
2010
- 2.230.466,00
(definitief)
Alg.
resultaat
begrotingsrekening
2010
3.053.155,36

1.718.299,32

0,00 - 512.166,68

1.718.299,32

0,00 4.771.454,68

(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2011
Ontvangsten van het 21.524.785,00

337.581,00

91.538,00 21.770.828,00
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eigen dienstjaar
Uitgaven van
eigen dienstjaar

het
21.519.141,00

369.694,00

0,00
63.400,00

764.072,00
34.410,00

0,00
0,00

764.072,00
97.810,00

100.500,00

0,00

0,00

100.500,00

0,00

2.495.450,00

Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat
van het budget 2011

•

121.398,00 21.767.437,00

0,00 2.495.450,00
42.744,00 - 1.797.901,00
- 29.860,00 1.725.297,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaa 3.046.157,6
t 2011
8

Buitengewone dienst

volgens
het
oorspronkelijk verhoging +
e budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2009
Resultaat
begrotingsrekening
2010
(definitief)
Alg.
resultaat
begrotingsrekening
2010

verlaging -

na
de
voorgesteld
e wijziging

767.215,85

0,00

0,00 767.215,85

- 200.720,00

134.177,53

0,00 - 66.542,47

566.495,85

134.177,53

0,00 700.673,38

(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2011
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het
eigen dienstjaar

2.908.050,00

1.422.490,00

2.877.050,001.453.490,00

3.322.400,00

1.634.365,00

498.425,004.458.340,00

Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00
140.500,00

0,00
42.875,00

0,00
0,00
0,00 183.375,00
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Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd
resultaat
van het budget 2011

0,00

2.495.450,00

0,00

0,00

-554.850,00

2.240.700,00

0,002.495.450,00
0,00

0,00

2.378.625,00 - 692.775,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaa
t 2011 7.898,38

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en William Hüppertz).

Besluit

Enig artikel
De wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het budget nr. 1 in
gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar 2011 worden
vastgesteld. Deze wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 16: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - exploitatie - van het
OCMW Bredene voor het boekjaar 2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 156 van het OCMW-decreet
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•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
Feiten,
•
context en
argumentati
e
•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 16/12/2010 van het
budget van het OCMW over het boekjaar 2011
beslissing van het managementteam d.d. 27/09/2011 houdende vaststelling
budgetwijziging nr. 3 – exploitatie - voor het boekjaar 2011 van het
OCMW Bredene
beslissing van de OCMW-raad d.d. 29/09/2011 houdende goedkeuring
budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – voor het boekjaar 2011
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/10/2011 over
de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2011
exemplaar van de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – 2011 van het OCMW

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van het
OCMW voor het boekjaar 2011 bedraagt 2.452.854 EUR. Bij het voorstel tot
wijziging van het budget 2011 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage
voorzien. De budgetwijziging vertegenwoordigt een aantal verschuivingen.
In de budgetwijziging nr. 3 (exploitatie) van het OCMW, met betrekking tot het
boekjaar 2011 werden diverse posten verhoogd of verlaagd. Hieronder een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

AC 100: Algemeen bestuur en centrale administratie
1. Ontvangsten
Budget
€ 3.500,00

Verhoging
€ 4.500,00

Nieuw
€ 8..000,00

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 3.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 5..000,00

totaal aanpassingen
resultaat

€ 8.000,00
€ 8.000,00

100/703002
Opbrengsten
maaltijden
personeel
100/703003 Opbrengst recepties en
diverse maaltijden
100/7430000 Terugbetaling schade door
verzekering

Verlaging

2. Uitgaven – Exploitatie
Budget

Verlaging

100/604002 Electriciteit
100/611002 Inrichten examens
100/612001 Algemene onkosten technische
werking
100/613001
Huur/onderhoud
en
herstellingen
100/614001 Verzekering brand

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00

€ -7..000,00

100/619002 Personeelsfestiviteiten

€ 2.500,00

100/643001
Kosten
verzekeringsmaatschappij

terug

via

erhoging

Nieuw

€ 8.000,00
€ 500,00

€ 8.000,00
€ 23.000,00
€ 5.500,00

€ 17.000,00

€ 3.900,00

€ 20.900,00

€ 1.600,00

€ 1.200,00

€ 2.800,00

€ 12.000,00

€ 6.000,00

€ 24.000,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

totaal aanpassingen

€ -7.000,00

resultaat

€ 28.100,00
€ 21.100,00

3. Uitgaven – Personeel
Budget
100/62x xxx
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€ 729.792,23

Verl ging
€ -24.623,07

Verhoging

Nieuw
€ 705.169,16

35

o.m. vermindering presentiegelden
Schrapping vakantiegeld voorzitter: - 1 adm.
med. personeelsdienst september-december : index juni – oktober
totaal aanpassingen

€ -24.623,07

resultaat

€ -24.623,07

AC 13700: Ondersteuning
2. Uitgaven – Exploitatie
Budget
13700/615001 Kantoorkosten
13700/615002 Informatica

Verlaging

Verhoging
€ 7.000,00
€ 27.000,00
€ 34.000,00

€ 94.410,00
€ 148.300,00
totaal aanpassingen
resultaat

Nieuw
€ 101.410,00
€ 175.300,00

€ 34.000,

3. Uitgaven – Personeel
Budget
13700/62x xxx
index juni – oktober
vervanging personeelslid
regularisatie schaalovergangen
extra halftijds technisch beambte serviceflats
vf 01/12
uitbetaling volledige wedde

Verlaging

Verhoging
€ 4.139,98

€ 576.909,60

totaal aanpassingen

€ 4.139,98

resultaat

€ 4.139,98

Nieuw
€ 581.049,58

AC 13900: Keuken
2. Uitgaven - Exploitatie
Budget
13900/603002 Onderhoudsproducten

Verlaging

€ 18.850,00

Verho ing
€ 6.000,00

totaal aanpassingen

€ 6.000,00

resultaat

€ 6.000,00

Nieuw
€ 24.850,00

3. Uitgaven – Personeel
Budget
13900/62x xxx
index juni – oktober
regularisatie feestdagenwetgeving.
vervangingen

Verlaging

Verhoging

€ 676.096,68

€ 38515,58

totaal aanpassingen

€ 38.515,58

resultaat

€ 38.515,58

Nieuw
€ 714.612,26

AC 83200: Sociale dienst - Algemeen
1. Ontvangsten
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Budget

Verlaging

Verhoging

Nieuw

83200/708201 Terugbetaling steun in natura

€ 3.000,00

€ 1.000,00

€ 4.000,00

83200/747009 Subsidie wet 4/9/02 - preventie
energie
83200/747010 Subsidie wet 4/9/02-dossiers
leefloon
83200/747012
Subsidie
GEDIS
Samenwerking distributienetbeheerder

€ 52.238,34

€ 912,74

€ 53.151.,08

€ 12.500,00

€ 1.775,00

€ 14.275,00

€ 6.500,00

€ 3.000,00

€ 9.500,00

83200/748091 Recuperatie staat leefloon 50% € 150.000,00
e.a.
totaal aanpassingen

€ 5.000,00

€ 155.000,00

€ 11.687,74

resultaat

€ 11.687,74

2. Uitgaven – Exploitatie
Budget
83200/608001 Leefloon 50% e.a.
83200/608201 Steun in natura

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 300.000,00

€ 10.000,00

€ 310.000,00

€ 10.000,00

€ 1.500,00

€ 11.500,00

€ 2.000,00

€ 10.000,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

83200/608224 Preventief energiebeleid

€ 9.059,92

83200/608225
Tssk
farmaceutische
producten
83200/608230
Kosten
opleiding
steuntrekkers
83200/610500 Huur rollend materieel

€ 8.000,00

€ 8.020,00

€ 900,00

€ 8.920,00

83200/612001
Algemene
technische werking

€ 2.080,00

€ 1.500,00

€ 3.580,00

onkosten

totaal aanp singen

€ -324,14

€ -324,14

resultaat

€ 8.735,78

€ 17.100,00
€ 16.775,86

3. Uitgaven – Personeel
Budget
13900/62x xxx

Verlaging

Verhoging

€ 437.073,22

€ 10.873,02

totaal aanpassingen

€ 10.873,02

resultaat

€ 10.873,02

Nieuw
€ 447.946,24

index juni – oktober
extra vervanging sociale dienst (0,3 vte)

AC 83202: Sociale dienst – Warme maaltijden
2. Uitgaven
Budget

Verlaging

Verhoging

83202/612001 Algemene onkosten technische
€ 19.200,00 € -6.000,00
werking
tot l aanpassingen € -6.000,00
resultaat

Nieuw
€ 13.200,00

€ -6.000,00

AC 83206: Sociale dienst – Kringloopcenter
3. Uitgaven - Personeel
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Budget

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 154.381,31 € -4.733,76

83206/62xxxx
index juni – oktober
lagere brutoloonlast
ziektes onder personeel

totaal aanpassingen

€ 149.647,55

€ -4.733,76

resultaat

€ -4.733,76

AC 83207: Sociale dienst – Lokaal opvanginitiatief
2. Uitgaven – Exploitatie
Budget
83207/604005
Energiekosten
distributiekosten
83207/608100 Steun in speciën
83207/612001
Algemene
technische werking
o.m. vervanging gaskachels,
energiezuinige condensatieketel

en

Verlaging

Verhoging

€ 13.000,00
€ 66.2700,00

onkosten

Nieuw

€ 4.000,00

€ 17.000,00

€ 4.000,00

€ 12.000,00

€ -8.000,00

€ 58.270,00

€ 8.000,00

aankoop
totaal aanpassingen

€ -8.000,00

€ 8.000,00

resultaat

3. Uitgaven – Personeel
Budget
83207/62xxxx Personeel

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 46.923,48 € -2.612,38

€ 44.311,10

index juni – oktober
lagere loonlast personeelslid
totaal aanpassingen € -2.612,38
resultaat

€ -2.612,38

AC 83410: Instelling Wackerbout
1. Ontvangsten
Budget

Verlaging

Verhoging

Nieuw

83410/702001 Tegemoetkomsten RIZIV

€ 2.022.165,96

€ 19.677,38

83410/747005
Tewerkst
subsidie
vrijstelling arbeidsprestaties + einde
loopbaan
83410/747013 Tewerkst subsidie animatie
en activatie
83410/747003
Subsidie
Sc ol
verpleegkundigen

€

101.680,00

€ 19.000,00

€

64.169,12

€ 10.814,61

€

74.983,73

€

94.596,00

€

€

98.752,13

4.156,13

totaal aanpassingen

€ 53.648,12

resultaat

€ 53.648,12

€

2.041.843,34
€ 120.680,00

2. Uitgaven – Exploitatie
Budget

Verlaging

83410/601001 Farmaceutische kosten

€ 51.000,00

€ -10.000,00

83410/601002 Incontinentiemateriaal

€ 30.700,00

Verslag gemeenteraadszitting 21/11/2011

Verhoging

Nieuw
€ 41.000,00

€ 1.500,00

€ 32.200,00
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83410/603001
Onderhoudsproducten
gebouwen
83410/604001 Verwarming
83410/604002 Elektriciteit

€ 24.000,00
€ 75.000,00
€ 62.113,00

€ 7.000,00

€ 75.000,00
€ 69.113,00

83410/604003 Water
83410/606001 Linnen en beroepskledij

€ 33.500,00
€ 72.000,00

€ 500,00

€ 33.500,00
€ 72.500,00

83410/610002 Huur loods
83410/612002 Algemene onkosten tuin

€ 27.600,00
€ 16.900,00

€ 90,00
€ 2.500,00

€ 27.690,00
€ 19.400,00

totaal aanpassingen

€ -2.000,00

€ 22.000,00

€ -12.000,00

€ 11.590,00

resultaat

€ -410,00

3. Uitgaven – Personeel
Budget
83410/620xxx
index juni – oktober
regularisatie feestdagenwetgeving

Verlaging

Verhoging

€ 3.347.271,77

€ -21.559,37

totaal aanpassingen

€ -21.559,37

resultaat

Nieuw
€ 3.325.712,40

€ -21.559,37

AC 83430: Serviceflats
1. Ontvangsten
Budget
83430/700007
bewoners

Verblijfsvergoeding

Verlaging

Verhoging

€ 0,00

€ 28.776,00

totaal aanpassingen

€ 28.776,00

resultaat

€ 28.776,00

Nieuw
€

28.776,00

2. Uitgaven
Budget
83430/603001
Onderhoudsproducten
€ 0,00
gebouwen
83430/604002 Elektriciteit
€ 0,00
83430/604004 Water
€ 0,00
83430/610600 Recht van opstal, canon € 0,00
serviceflats
83430/612001
Algemene
onkosten
€ 0,00
technische werking
83430/613001
Huur
onderhoud
en
€ 0,00
herstellingen.
83430/614001 Brandverzekering
€ 0,00
83430/643200 Overdracht bewonersbijdrage
€ 0,00
naar aankoopfonds
totaal aanpassingen
resultaat

•

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 500,00

€ 500,00

€ 400,00
€ 250,00
€ 22.300,00

€ 400,00
€ 250,00
€ 22.300,00

€ 1.980,00

€ 1.980,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00
€ 2.216,00

€ 1.000,00
€ 2.216,00

€ 30.646,00
€ 30.646,00

De budgetwijziging 2011 nr. 3 – exploitatie – voor het boekjaar 2011 blijft
binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de
wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 nr. 2.
Het resultaat wordt geraamd op – 2.561.329,80 EUR met een in het budget
vermelde gemeentelijke bijdrage van 2.452.854,00 EUR, die overeenkomt met
het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010-2013.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – van
het OCMW over het boekjaar 2011.

Punt 17: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van de 2de wijziging van het meerjarenplan
2010-2013 van het OCMW Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 148 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

meerjarenplan 2010-2013 wijziging nr. 2 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2010 – 2013 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/05/2011 houdende goedkeuring van
de 1ste wijziging van het meerjarenplan 2010 – 2013 van het OCMW
Bredene
beslissing van het managementteam d.d. 24/10/2011 houdende vaststelling
wijziging meerjarenplan 2010 – 2013 nr. 2 van OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/10/2011 over
de 2de wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

De aanpassing van het meerjarenplan 2010-2013 - nr. 2 situeert zich op het
niveau van de investeringen. Voor 2012 worden de investeringen ingeboekt
zoals in het budgetontwerp 2012 zijn opgenomen
De gemeentelijke bijdrage uit het meerjarenplan 2010-2013 ten bedrage van
2.452.854,00 EUR wijzigt niet maar volgende aanpassingen zijn nodig met
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betrekking tot investeringsprojecten:
- Project 2012/1: braadslede keuken
De braadslede moet vaak hersteld worden met de nodige kosten hieraan
verbonden. Een nieuw toestel is nodig. Huidige toestellen zijn
energiezuiniger.
Raming: 31.000,00 EUR
Rekeningnummer: 13900/231000
Financiering: lening
- Project 2012/2: uitbreiden terras Wackerbout
Het terras in de binnentuin is enkel toegankelijk voor de afdeling
dementerenden en niet meer voor alle bewoners. Daarom is het wenselijk
het terras aan Café Paris uit te breiden zodanig dat ontmoetingsmomenten
en activiteiten daar kunnen doorgaan.
Raming: 35.000,00 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: lening
- Project 2012/3: afruimkarren RVT0
De afdeling dementerenden RVT0 dient voorzien van 2 dienkarren.
Raming: 3.000,00 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: lening
- Project 2012/4: zetels dementerende RVTO
De afdeling dementerenden is vorig jaar gestart met zetels uit de vorige
animatieruimte. De zetels zijn te laag en versleten.
Raming: 6.000,00 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: lening
- Project 2012/5: prefabgarages Wackerbout
Een uitbreiding van de bestaande prefabgarages is nodig om te gebruiken als
stapel- en bergruimte voor logistiek materiaal.
Raming: 55.000,00 EUR
Rekeningnummer: 83410/231000
Financiering: lening
- Project 2012/6: prefabgarages serviceflats
Het bouwen van een prefabgarage die zal dienen voor het stapelen van
tuinmeubilair, tuingerief en materieel, is nodig.
Raming: 30.000,00 EUR
Rekeningnummer: 13983430/23100
Financiering: lening
•

De investeringsprojecten zullen gefinancierd worden door middel van een
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•

•

lening. Het totaal van het investeringspakket bedraagt160.000 EUR.
Het budget voor het boekjaar 2012 blijft binnen de grenzen van de
geconsolideerde gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW wijzigt niet voor het jaar 2012 en blijft behouden op 2 526.440
EUR.
Evolutie van de gemeentelijke bijdrage periode 2010-2013 zoals opgenomen
in het oorspronkelijk meerjarenplan 2010-2013. Tot 2012 wordt het
principe van de enveloppefinanciering toegepast waarbij de toelage jaarlijks
met 3% stijgt.
Æ Gemeentelijke bijdrage 2011-2013

Gemeentelijke
bijdrage
Toename
%toename bijdrage
t.o.v.
voorgaand
budgettair jaar

2011
2.452.854,00

2012
2.526.440,00

2013
2.738.000,00

+ 71.442,00
+ 3,00%

+ 73.586,00
+ 3,00%

+ 211.560,00
+ 8,37%

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en William Hüppertz).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de tweede wijziging van het meerjarenplan 2010-2013
van het OCMW Bredene goed.

Punt 18: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het
boekjaar 2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

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

•

artikel 150 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende de goedkeuring
van de 1ste actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW
Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende de goedkeuring
van de 2de actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW
Bredene
ontwerp budget 2012 van het OCMW Bredene
beslissing van het managementteam d.d. 24/10/2011 houdende vaststelling
budget 2012 van het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/10/2011
houdende positief advies over het ontwerp van het budget van het OCMW
voor het boekjaar 2012

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•
•
•

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage, ingeschreven in het budget van
het OCMW voor het boekjaar 2012, bedraagt 2.526.440 EUR. Dit bedrag
is conform het bedrag dat werd opgenomen in het goedgekeurd
meerjarenplan 2008-2012.
De beleidsnota van het budget 2012 herneemt de doelstellingen zoals
opgesteld in het meerjarenplan. Het uitgangspunt van het OCMW blijft
haar wettelijke opdracht, met name het verlenen van maatschappelijke
dienstverlening die iedereen in de mogelijkheid stelt een leven te leiden dat
aan de menselijke waardigheid beantwoordt. Hieronder ressorteren de
sociale ondersteuning van mensen met problemen, de financiële
ondersteuning van financieel hulpbehoevenden, de vorming en
tewerkstelling onder de vorm van art. 60, de sociale huisvesting via het SVK
en het LOI. Daarnaast zijn er ook ouderenvoorzieningen die in Bredene
worden ingevuld via het rust- en verzorgingstehuis en serviceflats. In de
beleidsnota wordt verwezen naar de oprichting van een wooncentrum, met
uitbreiding van opnamecapaciteit, mits subsidiebelofte.
Om de activiteiten binnen het personeelbeleid te initiëren en te
coördineren is de aanwerving van een deskundige personeelzaken een
belangrijke opdracht.
In de financiële nota van het budget 2012 van het OCMW wordt een
gedetailleerde opgave gegeven van alle kosten en opbrengsten.
De financiële toestand van het OCMW zal in de loop van 2012 gekenmerkt
worden door volgende specifieke elementen:
Æ Exploitatieplanning
De exploitatieplanning bevat de raming van de opbrengsten en de kosten,
waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de opties uit de
beleidsnota en met de financiële weerslag van de uitvoering van geplande
investeringsprojecten.
De kosten en de opbrengsten worden per activiteitencentrum weergegeven
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volgens schema 5 van het ministerieel besluit van 20/06/2001.
- Opstelling exploitatiebudget 2012
Uitgangspunten :
- Alle kosten voor levering en diensten worden in 2012 geïndexeerd met
2%;
- De exploitatie van de instelling Wackerbout verloopt over 129 bedden en
over een volledig jaar;
- Alle opbrengsten opgenomen in het meerjarenplan refereren naar de
budgetwijziging 2011 nr. 3 mits indexatie en aanpassingen waar nodig blijkt;
- In de instelling is een opslag van de ligdagprijs per dag per bed voorzien
mits indexatie vanaf 01/01/2012. Het RIZIV-tarief is berekend aan 45,00
EUR/dag/bed aan 97,5% bezetting;
- Voor de statutaire personeelsleden wordt de patronale bijdrage opnieuw
verhoogd met 2%;
- Voor de contractuele personeelsleden van het moederbedrijf werd de
werkgeversbijdrage voor de 2e pensioenpijler verhoogd met 5,44%;
- Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau wordt met
ingang van 1/04/2012 een indexatie van 2% toegepast.
- Berekening resultaat van het boekjaar en gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage van het budget 2012 wordt berekend op basis
van het geconsolideerde resultaat van het boekjaar, mits uitsluiting van de
afschrijvingen maar verhoogd met de aflossingen van de leningen.

Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat van het
boekjaar
Afschrijvingen niet
betoelaagd
Afschrijvingen op
subsidies niet betoelaagd
Aflossingen wel
betoelaagd
Aflossingen staat
Berekende toelage
gemeentelijke
bijdrage
Toename
%toename

Budget 2011
6.487.067,16
8.990.469,50
-2.503.402,34
58.802,67
-116.730,13
-2.561.329,80

Budget 2012
6.850.177,03
9.477.116,94
-2.626.939,91
158.045,56
-112.888,42
-2.581.782,77

408.071,43

424.707,40

-48 757.66

-96.866,74

-2.202.016,03
-252.321,12

-2.253.942,11
-272.497,89

1.483,15
-2.452.854,00

-2.526.440,00

Deze berekende gemeentelijke bijdrage stemt overeen
enveloppefinanciering die ook in 2012 met 3% toeneemt.

73.586,00
+ 3,00%
met

de

Æ Investeringsbudget 2012
Het investeringsbudget omvat alle geplande investeringen of verwervingen
eventueel verminderd met de desinvesteringen (nihil).
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Opgesplitst per activiteitencentra
Keuken
braadslede
Instelling Wackerbout
terrasuitbreiding
afruimkarren
zetels dementerenden
prefab garages
Serviceflats
prefab garages
TOTAAL

31.000
35.000
3.000
6.000
55.000
30.000
160.000

Het volledige investeringspakket 2012 wordt integraal gefinancierd met
leningen.
Æ Liquiditeitenplanning, cash flow en berekening gemeentelijke
bijdrage
Het liquiditeitenbudget wordt opgesteld op geconsolideerde basis, en dit
volgens schema 7 van het ministerieel besluit van 20/06/2001.
- Exploitatie
In 2012 wordt het exploitatiebudget in evenwicht gebracht door de inbreng
van de gemeentelijke bijdrage, welke mits indexatie met 3%, tot in 2012
vastgesteld werd in de meerjarenplanning 2008-2013.
-Investeringen
De investeringen in 2012 worden gefinancierd mits leningen waarvoor een
rentevoet van 4% wordt vastgelegd.
-Cash flow
Het evenwicht in de liquiditeiten wordt verder ook bepaald door een
strikte debiteurenopvolging en een nauwgezette kostenbeheersing inclusief
personeelsbeheer.
Æ Besluit
Uit de financiële nota van het budget 2012 blijkt het financieel evenwicht op
het vlak van exploitatie, investeringsplanning en liquiditeiten. Aan alle
beleidsopties werden de nodige financiële vastleggingen en opbrengsten
gekoppeld en door de inbreng van de vooropgestelde gemeentelijke
bijdrage wordt de meerjarenplanning 2008-2013 geconcretiseerd.
•
Financiële
gevolgen

Het budget 2012 past binnen het meerjarenplan 2008-2012.

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

Neemt kennis

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
2.526.440 EUR 831/435-01 12/12
GD
wordt opgenomen in
het
budgetontwerp
2012

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het
boekjaar 2012.
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Punt 19: financiële dienst - Intercommunales. Imewo.
aandelen Ee

Voorstel tot kapitaalverhoging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 06/07/2011

Verwijzingsdocumenten

•

brief van Imewo d.d. 07/10/2011 betreffende kapitaalverhoging Imewo
onder de vorm van aandelen Ee
brief van Finiwo d.d. 10/10/2011 betreffende kapitaalverhoging Imewo
aandelen Ee
beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende
voorstel van Imewo om over te gaan tot kapitaalverhoging aandelen Ee

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

De raad van bestuur van Imewo heeft op 30/09/2011 beslist om over te
gaan tot kapitaalverhoging door de uitgifte van aandelen E waarop de
aandeelhouders kunnen intekenen. Deze beslissing werd genomen om in de
toekomstige algemene financieringsbehoeften van Imewo te voorzien.
De bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
schrijven immers voor dat eind 2018 alle intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden uitsluitend uit openbare besturen dienen te
bestaan. Dit houdt in dat Electrabel (aandelen A) ten laatste op 31/12/2018
uit het aandeelhouderschap van Imewo dient te verdwijnen. De gemeenten
zullen tegen dan over een 100% participatie moeten beschikken.
De raad van bestuur van Imewo heeft beslist om over te gaan tot een
kapitaalverhoging voor een maximaal totaalbedrag van 17.513.432,67 EUR
door uitgifte van bijkomende aandelen Ee voor de activiteit elektriciteit.
Het aandeel hierin voor de gemeente Bredene bedraagt 123.122,93 EUR.
Het bedrag werd berekend a.d.h.v. de bestaande verhoudingen aandelen A.
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•

•

•

•

In ruil voor dit bedrag zou de gemeente 3973 aandelen Ee ontvangen. Ons
bestuur heeft de vrijheid al dan niet in te tekenen (geheel of gedeeltelijk) op
dit aanbod tot kapitaalverhoging.
Voor deze kapitaalverhoging is slechts
één ronde voorzien.
Bij de uitgifte van de bijkomende aandelen E wordt de neutraliteit
gerespecteerd t.o.v. het rendement dat toekomt aan de huidige
kapitaalaandelen A zodat het rendement op het eigen vermogen van de
bestaande deelnemers niet zal dalen.
De raad van bestuur van Imewo heeft op 04/09/2009 m.b.t. de uitgifte (incl.
waarde en aantallen) en het ter plaatsing aanbieden van maatschappelijke
aandelen E, beslist om de emissievoorwoorden als volgt vast te stellen :
- de uitgifte van aandelen E worden gerealiseerd pro rata het aantal
aandelen A dat iedere deelnemer bezit binnen de totaliteit van de Aaandelen van de openbare sector van Imewo op het ogenblik van de
beslissing tot de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen E
- de waarde tegen dewelke de aandelen E zouden worden uitgegeven zal
bepaald worden a.d.h.v. de waarde van het effectief volgestorte kapitaal
gedeeld door het aantal aandelen A, beide op het ogenblik van de beslissing
van de uitgifte van bijkomende aandelen E, zijnde 7/10/2011
- indien beslist zou worden tot omzetting van aandelen E naar aandelen A,
zal deze omzetting gerealiseerd worden tegen de reële waarde van de
aandelen op het ogenblik van de omzetting.
Overeenkomstig de geldende regelgeving m.b.t. de meerjarentarieven voor
distributienetbeheer elektriciteit worden de aandelen E vergoed binnen de
tweede regulatoire vergoedingsschijf. Concreet betekent dit dat er aan de
aandelen Ee een vergoeding van “OLO10j + 70 basispunten” wordt
toegekend. Met de huidige gegevens komt dit neer op een totale
vergoeding van 4,6255%.
Deze vergoeding is via de OLO-parameter
gekoppeld aan de evolutie van het algemene rentepeil.
Overzicht noodzakelijke investeringen gemeente Bredene tegen 2018

aandelen E
TOTAAL
Elektriciteit Ee
Gas Eg
Totaal
1 497 099,90
909 925,42
587 174,48
investeringsbedrag
Reeds
- 394 653,78
- 233 699,72
- 160 954,06
geïnvesteerd
Huidige
- 123 122,93
- 123 122,93
0,00
voorgestelde
kapitaalverhoging
SALDO
979 323,19
553 102,77
426 220,42
• Voor de financiering van voorgestelde kapitaalverhoging kunnen geen
reserves worden aangesproken binnen Finiwo (cfr. schrijven d.d. 10/10/2011
van Finiwo). Dit betekent dat, indien het gemeentebestuur zou beslissen, dit
dient te gebeuren voor 01/12/2011, om in te stappen in deze
kapitaalverhoging de gemeente zelf de middelen via de buitengewone dienst
zal moeten voorzien. De betaling dient te gebeuren vóór 31/12/2011. De
financiering van deze investering zal gebeuren via een overboeking van de
gewone naar de buitengewone dienst.
Visum ontvanger •

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

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Overboeking
van
gewone dienst naar
buitengewone dienst

Raming Budgetcode
125 000 EUR 060/997-51 11/11

Dienst
BD

Financiering
kapitaalverhoging
Imewo aandelen Ee

UITGAVEN
Omschrijving
Overboeking
van
gewone dienst naar
buitengewone dienst
Volstorting
van
deelnemingen IMEWO
aandelen E

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
125.000 EUR 060/957-01 11/11
Financiering
kapitaalverhoging
Imewo aandelen Ee
123.122,93 EUR 552/812-51 11/11

Dienst
GD

BD

Financiering
via
overboeking van de
gewone
naar
de
buitengewone dienst

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van kapitaalverhoging
vertegenwoordigd door aandelen Ee (activiteit elektriciteit) van Imewo voor
een totaal bedrag van 123.122,93 EUR. Dit bedrag wordt vóór 31/12/2011
gestort.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Volstorting
deelnemingen
aandelen Ee
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van
Imewo

Bedrag Budgetcode
123.122,93 EUR 552/812-51 11/11
De
uitgaven
zullen
worden verwerkt in de
rekening 2011
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Toegevoegd punt:

Punt 20: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove
en argumentatie
Raadslid Gilbert Vanleenhove die heeft vastgesteld dat op dinsdag 15 november
jl. een straatkeurder in uitermate dikke mist en dit zonder bijzondere
veiligheidsmaatregelen of –voorzorgen vuilnis aan het ruimen was op de
openbare weg, wat toch een aanzienlijk veiligheidsrisico inhoudt. Het raadslid
vraagt om dit te onderzoeken en in de toekomst bij dergelijke extreme
omstandigheden de straatkeurders geen opdrachten meer te geven op de
openbare weg.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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