VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/12/2011

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/11/2011

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

Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 21/11/2011 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Algemeen. Voorstel tot het verlenen van de eretitel van 1ste schepen
aan Jacky Maes

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
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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, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 69 van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/01/2007 houdende het statuut van
de lokale en provinciale mandataris

Verwijzingsdocumenten

•

Omzendbrief BB 2007/06 betreffende procedure tot toekenning van
eretitels aan lokale en provinciale mandatarissen

Feiten, context
•
en argumentatie

Artikel 69 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de Vlaamse regering en
niet langer de gemeenteraad, de eretitels toekent aan de burgemeester en
de schepenen.
De eretitel kan worden aangevraagd door de betrokkene of de
gemeenteraad met instemming van de betrokkene. De aanvraag moet een
aantal vereiste documenten bevatten. De Vlaamse minister bevoegd voor
binnenlandse aangelegenheden laat voor het onderzoeken van de aanvraag,
alle informatie inwinnen die hij nodig acht.
Daartoe kan hij de
provinciegouverneur met een onderzoek belasten. Het onderzoek behelst
enerzijds de vaststelling dat de persoon voor wie de eretitel wordt
aangevraagd van onberispelijk gedrag is en anderzijds dat deze persoon over
voldoende jaren anciënniteit beschikt. Op basis van het advies van de
gouverneur beslist de Vlaamse minister de betrokkene de eretitel van het
ambt al dan niet toe te kennen.

•

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen (Jacky Maes en William Hüppertz).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de Vlaamse regering te verzoeken de eretitel van
1ste schepen te verlenen aan Jacky Maes en hiertoe een aanvraag te richten aan
het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, provinciale afdeling WestVlaanderen.

Verslag gemeenteraadszitting 22/12/2011

2

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/02/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nukkerstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen op
en argumentatie 22/11/2011, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van Robert
Deschachte-Patricia Daniëls, Nukkerstraat 128, 8450 Bredene, voor het
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voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een beperkte
mobiliteit in de Nukkerstraat, meer bepaald in de onmiddellijke omgeving van
de woning nr. 128. Aanvragers zijn personen met een beperkte mobiliteit.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot het opheffen van zijn besluit d.d. 21/02/2011
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Nukkerstraat.
Artikel 2
In de Nukkerstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht:
- ter hoogte van de huizen nrs. 2, 32, 52, 80 en 91 (vrije basisschool);
- ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat;
- ter hoogte van huis nr. 65 (Nijverheidstraat);
- ter hoogte van huis nr. 21
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Nukkerstraat, tussen de Zijd- en de Steenovenstraat, worden op de
gelijkgrondse bermen individuele parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de
as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaats
afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Nukkerstraat, meer bepaald ter hoogte van de scheiding van de huizen
nrs. 109-111 (inkomdeur), wordt op de gelijkgrondse berm een verdrijvingsvlak
ingericht van 2 meter lang en 2 meter breed.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Nukkerstraat, vanaf de Prinses Elisabethlaan tot aan de Coupurestraat,
langs de zijde van de pare huisnummers, is het parkeren verboden op de rijbaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 6
In de Nukkerstraat, tussen de Coupurestraat en de Dijkweg, is het beurtelings
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parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 langs de
zijde van de even huisnummers en door verkeersborden E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 7
In de Nukkerstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 38, over een
lengte van 12 meter, worden twee parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur
voorzien (van 07.00 uur tot 19.00 uur – maximum 30 minuten), dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
Artikel 8
In de Nukkerstraat, langs weerszijden van de straat over een lengte van 7
meter, ter hoogte van het huis nr. 8, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Artikel 9
In de Nukkerstraat, tussen Coupurestraat en Dijkweg, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 10
In de Nukkerstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 128, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975 voorkomt.

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Molenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Molenstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 22/11/2011, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van Isabelle
Béhagué, Molenstraat 75, 8450 Bredene, voor het voorbehouden van een
parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit in de
Molenstraat, meer bepaald in de onmiddellijke omgeving van de woning nr.
75. Aanvraagster is persoon met een beperkte mobiliteit.
Voornoemd adviesorgaan heeft eveneens gunstig geadviseerd het verzoek
van Thierry Verbiest, Molenstraat 27, 8450 Bredene, voor het invoeren van
parkeerverbod naast de garage van deze woning. Regelmatig gebeurt het
immers dat tot pal naast de desbetreffende toegang wordt gestationeerd,
waardoor het quasi onmogelijk is deze in of uit te rijden.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot het opheffen van zijn besluit d.d. 25/05/2009
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Molenstraat.
Artikel 2
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse doorlopende witte streep vanaf 12 m voor de aansluiting
Sluizenstraat tot aan de Sluizenstraat, overeenkomstig art. 72.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975,
uitmondend in een druppelvormige verkeersgeleider.
Artikel 3
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse onderbroken witte streep over een lengte van 6 m vanaf de garage
van het huis nr. 16 tot aan de doorlopende witte streep ter hoogte van de
aansluiting Sluizenstraat, overeenkomstig art. 72.3 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Molenstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit:
- op de parking voor de begraafplaats Priorij, op de eerste parkeerplaats ten
westen van de ingang van de begraafplaats;
- ter hoogte van het huis nr. 75
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 5
In de Molenstraat, op de parkings ter hoogte van de begraafplaats Priorij, is het
parkeren voorbehouden aan personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9b.
Artikel 6
In de Molenstraat, meer bepaald in de verbindingsweg tussen de huizen nr. 46
en nr. 48, is het parkeren verboden aan de zijde van het huis nr. 48.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 7
In de Molenstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers, over een lengte van 2 meter
naast de garage van het huis nr. 27 (richting Sluizenstraat)
- aan de zijde van de oneven huisnummers, over een lengte van 2 meter, tussen
de garages van de huizen nrs. 17 en 19;
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- aan de zijde van de oneven huisnummers, tussen de garage van het huis nr. 21
en de scheiding tussen de huizen nrs. 21 en 23;
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 70;
- op de parking van de begraafplaats Priorij, ten westen van het gebouwtje
aldaar, over een afstand van 4 m in de richting van nr. 70;
- op de parking van de begraafplaats Priorij aan de zijde van de even
huisnummers, meer bepaald vanaf de toegang van het huis nr. 68 tot aan de
hoek met de Molenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

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

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Polderstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen op
en argumentatie 22/11/2011, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van Georges
Crombez, Polderstraat 53, 8450 Bredene, voor het voorbehouden van een
parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit in de Polderstraat,
meer bepaald in de onmiddellijke omgeving van de woning nr. 53. Aanvrager is
persoon met een beperkte mobiliteit.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot het opheffen van zijn besluit d.d. 17/12/2009
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Polderstraat.
Artikel 2
In de Polderstraat wordt een verplicht fietspad ingericht langs de zijde van de
pare huisnummers vanaf 25 meter voor de aansluiting met de Spuikomlaan tot
aan het huis nr. 48. Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de
verkeersborden D7.
Artikel 3
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht :
- haaks over de rijbaan, vanaf hoek A. Plovieplein-Polderstraat naar hoek A.
Plovieplein-Europastraat (op het verhoogd kruispunt);
- ter hoogte van het huis nr. 159, komende uit de richting Nukkerwijk;
- ter hoogte van het huis nr. 48, komende uit de richting Nukkerwijk.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan vanaf de hoek Polderstraat/August Plovieplein naar de hoek
Europastraat/August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
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Artikel 5
De Polderstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
• onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het K.B. van
01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en latere wijzigingen
- in de bocht ten oosten van de Ibislaan
- ter hoogte van de asverschuiving, die zich bevindt tegenover de huizen nr.
105 tot nr. 123
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 205.
Artikel 6
In de Polderstraat wordt een verdrijvingsvlak ingericht langs de zijde van de
oneven huisnummers, meer bepaald op de parkeerstrook ter hoogte van het
huis nr. 81.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Polderstraat is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 5 ton in het
gedeelte tussen de Kleiveldstraat en de Ibislaan, uitgezonderd plaatselijk
verkeer.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C21 - 5
T met onderbord.

Artikel 8
In de Polderstraat, ter hoogte van de paviljoenen van het
gemeenschapsonderwijs, wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 9
In de Polderstraat is het verboden te parkeren aan de zijde van de pare
huisnummers, vanaf het huis nr. 50 tot aan de aansluiting met de Europastraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E1.
Artikel 10
In de Polderstraat is het verboden te parkeren:
- ter hoogte van het huis nr. 207, tussen de twee parkeerhavens;
- langs de zijde van de oneven huisnummers, meer bepaald tussen de garages
van de huizen nrs. 215 en 217.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
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Artikel 11
In de Polderstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 53, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975 voorkomt.

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

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

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

•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Waterhoenstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen op
22/11/2011, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van Danny Deley en
Roland Devolder, respectievelijk wonende Waterhoenstraat 13 en 15, tot het
invoeren van parkeerverbod in deze straat, meer bepaald in de nabijheid van de
desbetreffende
woningen
(moeilijkheden
oprijden
en
verlaten
garagetoegangen).

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot het opheffen van zijn besluit d.d. 26/07/2010
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Waterhoenstraat.
Artikel 2
In de Waterhoenstraat, meer bepaald op de rijbaan ter hoogte van het
huis nr. 15, ten noorden van het groenperk, dat er de parkeerstrook
afbakent, wordt een verdrijvingsvlak van 2 meter op 2 meter ingericht en
dit overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Waterhoenstraat wordt parkeerverbod ingevoerd, meer bepaald ter
hoogte van de aansluiting Zwanenstraat en het daarnaast gelegen pad voor
voetgangers en fietsers
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 7: beleidsondersteuning - Straatnamen. Vaststellen van een individuele adreswijziging
(van Driftweg 67B naar Duinenzichterf 9)

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
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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, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2011 houdende definitief
vaststellen van de straatnaam Duinenzichterf voor een nieuwe zijstraat van
de Breeweg

Feiten, context
•
en argumentatie
•

De gemeenteraad stelde in zitting van 22/03/2011 de straatnaam
Duinenzichterf definitief vast.
In de nieuwe straat Duinenzichterf is één bestaande woning gelegen, die nu
gekend staat als Driftweg 67B. Nu het Duinenzichterf is afgewerkt en in
gebruik genomen, dient dit adres nog formeel te worden gewijzigd door de
gemeenteraad. Het zou de bedoeling zijn om dit adres te hernummeren
naar Duinenzichterf 9. De inwoners zijn reeds op de hoogte van dit
voornemen van het gemeentebestuur.
Bredene heeft geen afzonderlijk reglement inzake de toekenning van
huisnummers aan eengezinswoningen (wel voor appartementsnummering),
waardoor deze wijziging individueel door de gemeenteraad dient te worden
vastgesteld.

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad wijzigt het straatadres dat nu bekend staat als “Driftweg 67B”
in “Duinenzichterf 9”.
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Punt 8: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen wijziging artikel
4.2.1 van de algemene politieverordening (invoeren maximaal gewicht afvalzakken)

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

Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/12/2011
houdende vaststellen ontwerp van wijziging artikel 4.2.1 van de algemene
politieverordening (invoeren maximaal gewicht afvalzakken)
brief d.d. 24/11/2011 van de firma Dekeyser inzake het verhoogd aantal
arbeidsongevallen door te zware afvalzakken te Bredene

•
•

Voorgeschiedenis

Fase
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad

Feiten, context
•
en argumentatie

Actie
Wijzigen afdelingen 1.1 en
4.2
Toevoegen afdeling 4.7
Wijzigen afdeling 6.1 en
toevoegen bijlagen aan de
algemene politieverordening
Toevoegen afdeling 2.3

Datum
17/12/2009
22/11/2010
26/4/2011
27/6/2011

De firma Dekeyser staat in Bredene in voor de ophaling van het restafval.
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•

•

Omdat er regelmatig zware restafvalzakken (soms tot 40 à 45 kg) worden
buiten geplaatst door de Bredenaars, wordt deze firma geregeld met
arbeidsongevallen geconfronteerd. In hun brief van 24/11/2011 vraagt de
firma Dekeyser daarom om gemeentelijke medewerking om het aantal
arbeidsongevallen terug te dringen. In bijlage bij hun brief worden de
gedetailleerde resultaten gegeven van een meting die werd uitgevoerd in de
eerste helft van november 2011. Het gemeentebestuur voert al geruime tijd
een beleid inzake arbeidsveiligheid bij zowel de eigen werknemers als de
werknemers van leveranciers of aannemers. Het lijkt daarom billijk om de
firma Dekeyser inderdaad bij te staan in hun arbeidsveiligheidsbeleid, door
een maximaal gewicht op te leggen voor de (rest)afvalzakken die op straat
worden gezet. In het verleden werd de Bredenaar reeds via de milieukrant
opgeroepen om zich aan een maximaal gewicht te houden, maar tot nog toe
kan het gemeentebestuur eigenlijk niet optreden indien dit gewicht wordt
overschreden.
− NB: In heel wat gemeenten staat een maximaal gewicht van 15 kilogram
ingeschreven in de politieverordening.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een maximaal gewicht te
voorzien voor (rest)afvalzakken in artikel 4.2.1 van de algemene
politieverordening. Meteen wordt ook voorgesteld om dit artikel toe te
voegen aan de lijst van inbreuken waarvoor een gemeentelijke
administratieve sanctie kan worden uitgeschreven.
− Voorgesteld wordt om het gewicht te beperken tot maximaal 15
kilogram per zak. Dit lijkt voor de meeste actoren een goed
compromisgewicht te zijn tussen enerzijds het gebruiksgemak van de
afvalzakken voor de burger en anderzijds het inperken van de
arbeidsrisico’s voor de ophaler.
− Een exacte berekening is moeilijk te maken, maar op basis van de
jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid restafvalzakken en de ingezamelde
hoeveelheid restafval, kunnen we inschatten dat de gemiddelde
afvalzak in Bredene ongeveer 7 kg per 60 liter weegt. Deze
grootteorde wordt eveneens bevestigd in een Vlaams gemiddelde.
Een gewicht van 15 kg per zak is dus realistisch haalbaar.
− Aangezien de regeling enkel dient om de arbeidsrisico’s voor de
ophalers te beperken, wordt geen afzonderlijk maximaal gewicht
opgelegd voor kleine afvalzakken.
− Het maximaal gewicht van 15 kilogram werd reeds gehanteerd per
aangeboden doos of bundel papier / karton.
Voorgesteld wordt om volgende twee bepalingen toe te voegen aan artikel
4.2.1:
− “het restafval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak”
− “het PMD-afval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak”

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt als volgt het gewijzigd artikel 4.2.1 van de algemene
politieverordening vast:
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Artikel 4.2.1
§ 1. Het huishoudelijk afval wordt afgehaald door het gemeentebestuur of diens
vergunninghouder, op de dagen daartoe bepaald door het college van
burgemeester en schepenen en dit volgens de noodwendigheden. Huishoudelijk
afval moet worden verpakt in de voorgeschreven afvalrecipiënten.
De voorgeschreven afvalrecipiënten zijn:
•

•

•

restfractie van het huishoudelijk afval (restafval):
− afvalzakken, voorzien van de naam van de gemeente en door de
gemeente afgeleverd
− het restafval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
papier en karton:
− karton moet worden aangeboden in hanteerbare kartonnen dozen of in
gebonden stapels en op zodanige manier dat het gewicht niet meer
bedraagt dan 15 kg per doos/stapel en er niets kan wegwaaien
PMD:
− in specifiek daartoe voorziene PMD-afvalzakken
− het PMD-afval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak

Het gebruik van alle andere afvalrecipiënten is verboden.
§ 2. Het volgens de wettelijke normen inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval
dient te gebeuren door de onderneming of diens aangestelde.
Artikel 2
Artikel 4.2.1 wordt toegevoegd aan de lijst met inbreuken waarvoor een
administratieve geldboete van toepassing is. Deze lijst bevindt zich in artikel
7.2.1 § 2. van de algemene politieverordening.

Punt 9: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de financiële nota van het budget voor
het dienstjaar 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, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid

•

artikel 148 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Omzendbrief BB 2010/3 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

Feiten,
•
context en
argumentati
e

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De financiële nota
van het budget wordt voorlopig ingevuld door de bepalingen betreffende de
begroting. Deze financiële nota moet de financiële vertaling zijn van de
beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het budget. De
opdeling gewone en buitengewone dienst blijft voorlopig eveneens van
toepassing. Vanaf de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) per
1/1/2014 wordt deze opdeling vervangen door het exploitatiebudget (= gewone
dienst), het investeringsbudget (= buitengewone dienst) en het
liquiditeitenbudget.
De gemeenteraad wordt gevraagd de financiële nota van het budget 2012 vast te
stellen als volgt:

•

GEWONE DIENST
UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

7 893 800,00 EUR
5 106 775,00 EUR
5 985 487,00 EUR
3 264 023,00 EUR
22 250 085,00 EUR

ONTVANGSTEN
Prestaties
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

2 021 975,00 EUR
19 178 143,00 EUR
1 060 905,00 EUR
22 261 023,00 EUR

Resultaat van het dienstjaar
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - ontvangsten
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren
Overboekingen uit gewoon reservefonds
Overboekingen naar buitengewone dienst
Begrotingsresultaat gewone dienst 2012
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011
Verslag gemeenteraadszitting 22/12/2011

10 938,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1 282 000,00 EUR
1 146 000,00 EUR
146 938,00 EUR
3 046 157,68 EUR
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Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012

3 193 095,68 EUR

BUITENGEWONE DIENST
UITGAVEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

37 500,00 EUR
3 758 100,00 EUR
397 425,00 EUR
4 193 025,00 EUR

ONTVANGSTEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

281 950,00 EUR
0,00 EUR
2 707 375,00 EUR
2 989 325,00 EUR

Resultaat van het dienstjaar
- 1 203 700,00 EUR
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - ontvangsten
0,00 EUR
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
73 500,00 EUR
Saldo vorige dienstjaren
- 73 500,00 EUR
Overboekingen uit gewone dienst
1 146 000,00 EUR
Begrotingsresultaat buitengewone dienst 2012
- 131 200,00 EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011
145 398,38 EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012
14 198,38 EUR
• Overzicht van de bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere
overheidsinstellingen:
2012
2 664 803,00 EUR
Politiezone Bredene – De Haan (330/435-01)
OCMW Bredene (831/435-01)

2 526 440,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)

37 939,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (79002/435-01)

23 665,00 EUR

Kerkfabriek Heilige Thérésia van het Kind Jezus
47 521,00 EUR
(79003/435-01)
• Overzicht van de bijdragen in het exploitatieresultaat van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene (AGB), alsook de investeringstoelage 2012 voor het
AGB, conform de geplande investeringsuitgaven.
2012
Exploitatieresultaat AGB (76210/221-01)

754 720,00 EUR

Investeringstoelage AGB (76210/635-51)

37 500,00 EUR

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot de vaststelling van het
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budget 2012 volgende opmerkingen, beschouwingen en vragen formuleert:
- Vooreerst drukt het raadslid, namens zijn fractie, zijn waardering uit
voor de wijze waarop de budgetten van de voorbije jaren telkens
werden voorbereid, toegelicht en verdedigd door schepen Jacky Maes,
dit telkens met gedrevenheid en overtuigingskracht, wat evenwel niet
betekent dat zijn fractie overtuigd werd omdat er in het verleden en ook
nu een aantal inhoudelijke opmerkingen waren en zijn over het budget.
- Met uitzondering van een kortstondig gebruik als wasserij staat het oudgemeentehuis al enkele jaren leeg. De leegstand van dit gebouw is een
doorn in het oog van de CD&V. Van een gemeente die zelf een belasting
op leegstand int, mag toch ook worden verwacht dat ze zelf geen
gebouwen laat leegstaan. Om op de herhaalde vraag van de CD&V te
anticiperen werd nu recent door het schepencollege aangekondigd dat
hier een sociaal woningproject komt. De CD&V hoopt wel dat de gevel
van dit oud-gemeentehuis behouden blijft, aangezien dit beeldbepalend
gebouw anders voor niets op de Vlaamse lijst van het onroerend erfgoed
staat genoteerd. Dezelfde herbestemming wil het gemeentebestuur ook
geven aan de site van de oude bouwwerf. Dit is geen nieuws aangezien
dit reeds stond genoteerd in het beleidsplan 2007.
- De CD&V–fractie is wel verbaasd over het feit dat op de site van de
oude bouwwerf ook een zaal voor zachte sporten zal worden
geïntegreerd. Zo blijkt toch uit een interview met de burgemeester in
Het Laatste Nieuws. In deze gemeenteraad werd echter altijd stellig
beweerd dat deze zaal voor zachte sporten zou komen op de locatie van
het huidig gemeentelijk zwembad. In antwoord op een vraag van de
CD&V met betrekking tot het nut van een investering van 750.000 EUR
in het zwembad werd door schepen Deroo duidelijk geantwoord dat het
huidig zwembad, éénmaal het nieuw zwembad in gebruik is genomen, de
bestemming zal krijgen van polyvalente sporthal. De CD&V wenst
hierover dan ook duidelijkheid. Komt de zaal voor zachte sporten op de
locatie van het huidig zwembad of op de site van de oude bouwwerf? Als
wordt gekozen voor de oude bouwwerf is de investering die werd
gedaan in het gebouw van het zwembad letterlijk en figuurlijk in het
water gesmeten.
- In het meerjarig financieel beleidsplan zijn geen kredieten meer
ingeschreven voor de uitbreiding van de parking aan het sportcentrum.
Deze uitbreiding is nochtans dringend en noodzakelijk. Kan worden
bevestigd dat deze investering inderdaad is geschrapt?
- De CD&V-fractie was verontwaardigd over de persmededeling die is
uitgegaan van het kabinet van de burgemeester met als titel “CD&V
Bredene reageert positief op het voorstel van burgemeester Steve
Vandenberghe om de reeds goed uitgebouwde kinderopvang nog verder
uit te breiden en desnoods de decentraliseren.” Het raadslid betreurt
hier het gebrek aan intellectuele eerlijkheid. Het is immers absoluut niet
correct te doen alsof decentralisatie een sp.a-idee is waarin de CD&V nu
meegaat. Het is net andersom. De sp.a had er immers destijds geen oren
naar om de kinderopvang te behouden in “De Speelschuit” in de
onmiddellijke schoolomgeving. Eerst centraliseren om nu weer te
decentraliseren getuigt niet van een langetermijnvisie.
- Zowel herbestemming oud-gemeentehuis en oude bouwwerf, de zaal
voor zachte sporten en decentralisatie van de kinderopvang zijn niet
terug te vinden in het budget 2012, waardoor ze kunnen beschouwd
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•

•

•

worden als beloftes voor de volgende legislatuur waarbij evenwel wordt
vergeten dat de kiezer zich eerst nog moet uitspreken. Vroege
verkiezingsbeloften werden ook gedaan op de avond voor lokale
handelaars die onlangs plaatsvond in het MEC Staf Versluys. De schepen
voor lokale economie sprak daarbij over de vermindering van een aantal
belastingen, wat evenwel niet terug te vinden is in het budget.
- Er is nochtans werk aan de winkel inzake lokale economie. Uit een
recent rapport van het provinciebestuur blijkt immers dat Bredene met
10,1 winkels per 1.000 inwoners helemaal onderaan bengelt in onze
provincie. Bredene heeft dus nood aan positieve stimulansen inzake
lokale economie. Van de voorbije legislatuur herinnert de CD&V zich
vooral de verhoging van kampeer- en parkeerbelastingen, afschaffing
afvalophaling voor de campings zonder financiële compensatie, de
uitbreiding van het betalend parkeren en de bedrijfsonvriendelijke
belasting op bedrijfseconomie. Één lichtpuntje is de oprichting van de
raad voor lokale economie. De CD&V pleit voor positieve stimulansen
zoals de oprichting van een ondernemersloket, de inkorting van de
periode betalend parkeren en afschaffing van de belasting op
bedrijfseconomie. Tevens wenst de CD&V de stand van zaken te kennen
inzake het winkelplan dat de detailhandel en dienstensector zou moeten
ondersteunen.
- Tot slot pleit de CD&V-fractie andermaal voor de verhoging van de
subsidie voor socio-culturele verenigingen. Ook dit jaar moet helaas
worden vastgesteld dat de subsidiepot hetzelfde blijft terwijl er telkens
verenigingen bijkomen. De subsidies voor buurtfeesten werden evenwel
fors opgetrokken, waardoor 20 kleine buurtfeesten momenteel samen
de helft van het bedrag krijgen van 40 culturele verenigingen die het
ganse jaar door activiteiten organiseren. De CD&V-fractie twijfelt er niet
aan dat buurtfeesten de sociale cohesie bevorderen, maar dat geldt
eveneens voor de verenigingen die het in het slechtste geval moeten
doen met een subsidie die lager ligt dan deze voor een buurtfeest.
Raadslid Tania Janssens die vooral de nadruk legt op de beleids- en
beheerscyclus (BBC) die vanaf 2014 dient geïmplementeerd door de
gemeentebesturen en op de link tussen deze nieuwe beleids- en
beheerscyclus enerzijds en het budget 2012 anderzijds. Het verbaast het
raadslid dat Bredene geen pioniersrol heeft opgenomen in de implementatie
van deze BBC aangezien in het budget reeds voorzichtig gebruik gemaakt
wordt van elementen uit deze BBC, zoals strategische doelstellingen,
operationele doelstellingen en actieplannen. In voorliggend budget is een
financiële vertaling gebeurd van de actieplannen en doelstellingen. Uit de
voorliggende cijfers kan worden afgeleid dat er een financieel verantwoord
budget wordt voorgelegd met een strikte beheersing van de kredieten en
de beperking van het aantal nieuwe leningen wat elementen zijn uit deze
nieuwe beleids- en beheerscyclus i.c. het gebruik van eigen middelen, de
autofinancieringsmarge van het bestuur en bewaking van het budgettair
evenwicht.
Raadslid Tania Janssens dankt ook nog schepen Jacky Maes voor zijn
ongekende inzet en onverzettelijkheid als schepen van financiën. Het wordt
voor de opvolger zeker geen gemakkelijke opdracht om in de voetsporen te
treden, maar de sp.a-fractie heeft hierin het volste vertrouwen.
Schepen Jacques Deroo die reageert op de tussenkomst van raadslid
Vermeire met betrekking tot de verenigingen door er op te wijzen dat
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•

•

•

•
•

•

tijdens de recentste algemene vergadering van de culturele raad de
verenigingen geen verhoging hebben gevraagd van de toelagen. De culturele
verenigingen kunnen immers in vergelijking met 5 jaar geleden gebruik
maken van de accommodatie van het MEC Staf Versluys, participeren in de
culturele programmatie van dit centrum, gratis gebruik maken van de
lokalen in het gemeenschapscentrum, … . De verenigingen stellen, aldus
schepen Deroo, dat cultuur goed draait in Bredene dit onder meer ook
door tal van bijkomende initiatieven en activiteiten. Wat betreft de parking
van het sportcentrum meent de schepen dat dit wel is opgenomen in de
meerjarenplanning. Inzake de toekomstige bestemming van het huidig
zwembad bevestigt hij nogmaals het standpunt van het college.
Burgemeester Steve Vandenberghe die schepen Jacky Maes persoonlijk
dankt voor zijn jarenlange kundige inzet als schepen van financiën. Bredene
heeft onder zijn leiding een orthodox budgettair beleid gevoerd, zich niet
verslikt in financiële avonturen en doelbewust geïnvesteerd op een ritme
dat haalbaar is voor de bevolking. Er werd niet gekozen voor megalomane
projecten waarbij tekorten worden bijgepast met leningen, een strategie
waarvoor we nu wereldwijd de rekening krijgen gepresenteerd. Het
gemeentelijk beleidsplan 2007-2012 is op vandaag grotendeels uitgevoerd,
aldus de burgemeester, zonder dat dit ten laste is gegaan van onze financiële
slagkracht en zonder dat hiervoor de belastingen zijn verhoogd. Er zijn
onder impuls van schepen Jacky Maes ook belangrijke toekomststappen
gezet door o.m. de opbouw van pensioenfondsen en de bouw van nieuwe
serviceflats. Voor de nieuwe schepen van financiën wordt het een grote
uitdaging om hetzelfde budgettair beleid op een even goede manier aan te
pakken. De burgemeester wijst in dit verband op de uitdagingen waarmee
Bredene nog wordt geconfronteerd: recreatiedomein Grasduinen, de grote
woningdichtheden zonder dat dit ten koste mag gaan van groen en
woonkwaliteit, mobiliteit, de groei van de gemeente en de hieraan
gekoppelde noodzakelijke uitbreiding van de dienstverlening.
Raadslid Kristof Vermeire die concludeert dat er twee polyvalente
sportzalen zullen komen: één op korte termijn op de site oude bouwwerf
en één op de locatie van het huidige zwembad. Het raadslid wijst ook
nogmaals op de noodzaak van dergelijke bijkomende sportzaal. Tevens wijst
hij erop dat de bijkomende parking in ieder geval niet uitdrukkelijk terug te
vinden is in de meerjarenplanning. Bijgevolg vreest het raadslid dat deze
parking er in de eerstvolgende jaren niet zal komen.
Raadslid Kristof Vermeire die ook betwist dat de socio-culturele
verenigingen geen vragende partij zouden zijn voor de grotere betoelaging
van hun werking waardoor ze hun werking kunnen uitbouwen zoals ze dat
zelf willen en dit zonder zich te moeten engageren in activiteiten van het
Autonoom Gemeentebedrijf.
Schepen Jacques Deroo die ook nog aangeeft dat er de voorbije jaren reeds
40 bijkomende parkeerplaatsen zijn bijgekomen in de Spuikomlaan ter
hoogte van het sportcentrum.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat de diverse activiteiten die
werden georganiseerd door het gemeentebestuur/AGB een vorm van
roofbouw is op de werking van de verenigingen omdat de gemeente
hiermee een aantal dingen naar zich toetrekt, terwijl er onvoldoende
middelen zijn voorzien voor de verenigingen.
Voorzitter Willy Vanhooren die zich aansluit bij de waarderende woorden
voor schepen Jacky Maes en die fier is over hetgeen de vorige 30 jaar werd
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gerealiseerd. De voorzitter benadrukt dat schepen Maes een financieel
gezonde gemeente achterlaat en looft de uitstekende wijze waarop de
financiën de voorbije jaren werden beheerd.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos).

Besluit Artikel 1
De financiële nota van het budget wordt voor het jaar 2012 als volgt vastgesteld:
• Gewone dienst
UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
TOTAAL
•

ONTVANGSTEN
7 893 800,00 EUR Prestaties
5 106 775,00 EUR Overdrachten
5 985 487,00 EUR Schuld
3 264 023,00 EUR
22 250 085,00 EUR TOTAAL

2 021 975,00 EUR
19 178 143,00 EUR
1 060 905,00 EUR
22 261 023,00 EUR

Buitengewone dienst

UITGAVEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

37 500,00 EUR
3 758 100,00 EUR
397 425,00 EUR
4 193 025,00 EUR

ONTVANGSTEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

281 950,00 EUR
0,00 EUR
2 707 375,00 EUR
2 989 325,00 EUR

Het budget 2012 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen worden als
volgt vastgesteld:
2012
Politiezone Bredene – De Haan (330/435-01)
2 664 803,00 EUR
OCMW Bredene (831/435-01)

2 526 440,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)

37 939,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (79002/435-01)

23 665,00 EUR

Kerkfabriek Sint Thérésia van het Kind Jezus
(79003/435-01)

47 521,00 EUR

Artikel 3
De bijdragen in het exploitatieresultaat van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
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alsook de investeringstoelage in dit gemeentebedrijf worden als volgt vastgesteld :
2012
Exploitatieresultaat AGB (76210/221-01)

754 720,00 EUR

Investeringstoelage AGB (76210/635-51)

37 500,00 EUR

Punt 10: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de beleidsnota van het budget voor
het dienstjaar 2012

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 148 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Omzendbrief BB 2011/3 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

Feiten, context
•
en argumentatie

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De
beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar
zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat
eveneens een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente
alsook de aansluitingstabel met de financiële nota van het budget.
De beleidsnota vormt een verplicht onderdeel van het budget.
Het doelstellingenbeleid (lange- en kortetermijndoelstellingen) wordt hierin
omgezet naar actieplannen. Aan deze actieplannen wordt de financiële
impact gekoppeld. Naast de actieplannen worden heel wat van de uitgaven
geboekt onder het gelijkblijvend beleid. De actieplannen situeren zich

•
•
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•

vooral op het vlak van de buitengewone dienst. Aan elk actieplan wordt een
actieplancode toegekend. Deze actieplancode kan, voor wat betreft de
buitengewone dienst, in het begrotingsdocument teruggevonden worden op
het investeringsplan.
De beleidsnota omvat 4 onderdelen:
- doelstellingenbudget
- aansluitingstabel met de financiële nota
- doelstellingennota
- actieplancodes GD.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de beleidsnota van het budget voor het dienstjaar 2012
vast. Deze beleidsnota maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het meerjarig financieel beleidsplan
voor de dienstjaren 2012-2015

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Omzendbrief BB 2011/3 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor

Verslag gemeenteraadszitting 22/12/2011

24

maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

Neemt kennis

De meerjarenplanning (MBP) is opgesteld conform de instructies van de
minister. Het begrotingsevenwicht ‘eigen dienstjaar’ wordt in het meerjarig
financieel beleidsplan niet bereikt. Het resultaat van het jaar is evenwel
positief. Er wordt jaarlijks een overboeking uit het reservefonds voor
pensioenen contractuele personeelsleden geregeld ten gunste van het
resultaat eigen dienstjaar. Bijkomend leert de ervaring ons dat de
voorgelegde rekeningen de laatste jaren een aanzienlijk positief saldo
vertonen wat het algemeen begrotingsresultaat ten gunste komt. De te
verwachten saldo’s van de diverse toekomstige rekeningen werden niet
verwerkt in het MBP. In het meerjarenplan werden geen bijkomende
belastingverhogingen voorzien, enkel een indexatie van bepaalde
belastingen. Voor de personenbelasting en onroerende voorheffing wordt
rekening gehouden met een blijvende stijging van het aantal inwoners en de
aanhoudende uitbreiding van het aantal woongelegenheden.
De
voorgestelde stijgingen zijn vrij realistisch rekening houdende met de
berekende, gemiddelde stijgingspercentages van het laatste decennium.
Aan de uitgavenzijde zijn de personeelsuitgaven ingeschreven volgens de
effectieve bezetting die op vandaag bestaat. Deze exacte berekening geeft
een duidelijk inzicht in de personeelslasten voor de volgende jaren. Voor
de pensioenbijdragen van de vastbenoemde personeelsleden wordt
rekening gehouden met stijgingspercentages zoals vastgesteld in de
hervorming van de ambtenarenpensioenen. Voor wat betreft de 2e
pensioenpijler voor contractuele personeelsleden blijft het voorgesteld
percentage van 5% behouden gedurende de periode waarover dit
beleidsplan loopt. In het meerjarig financieel beleidsplan werd rekening
gehouden met de instructies m.b.t. de opmaak van het budget en het
meerjarig financieel beleidsplan, waarbij de werkingskosten dienen te stijgen
met 2%. Voor de energiekosten werd hiervan afgeweken wegens de
investeringen in rationeel energiegebruik waarbij het effectieve verbruik zal
dalen. De bijdrage in de werkingskosten voor het OCMW wordt
ingeschreven volgens het laatst beschikbare meerjarenplan van het OCMW
betreffende de periode 2010-2013. Vanaf 2014 wordt rekening gehouden
met een stijgingspercentage van 3%. Ook voor de dotatie aan de politiezone
werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 4%, wegens de
stijgende pensioenlasten.
De gemeentelijke investeringsprogramma’s voor 2013 tot 2015 werden
opgemaakt conform een realistisch haalbaar uitvoeringsritme.
Deze
investeringsprogramma’s vinden hun weerslag in de gewone dienst, meer
bepaald door het verwerken van de leningslasten (intresten+aflossingen).

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarig financieel beleidsplan voor de
dienstjaren 2012-2015. Dit beleidsplan wordt als bijlage bij het budget 2012
gevoegd.
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Punt 12: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende
belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012 (040/372-01)

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BB 2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992
financiële toestand van de gemeente

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststellen van de
aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011

Feiten, context
•
en argumentatie
•

De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt jaarlijks
vastgesteld.
In het nieuw reglement werden geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het
vorige reglement.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos).

Besluit

Enig artikel
Er wordt voor het aanslagjaar 2012 een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit
aanslagjaar.

Verslag gemeenteraadszitting 22/12/2011

26

Deze belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het
wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar,
dus in 2011.

Punt 13: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2012 (040/371-01)

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BB 2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992
financiële toestand van de gemeente

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststellen van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2011

Feiten, context
•
en argumentatie •

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden jaarlijks vastgesteld.
In het nieuw reglement werden geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het
vorige reglement.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
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Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos).
Besluit

Enig artikel
Er worden voor het aanslagjaar 2012 1.775 gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.

Punt 14: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene-De Haan voor het begrotingsjaar 2012

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 40 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst

Verwijzingsdocumenten

•

•

Omzendbrief BB 2011/03 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
politiebegroting 2012 van de politiezone Bredene-De Haan

Feiten, context
•
en argumentatie

Overzicht van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene-De
Haan:
Jaar
2003
2004
2005
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Bedrag dotatie
1 828 622 EUR
1 865 195 EUR
1 920 333 EUR
28

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

•

•

1 843 928 EUR
1 854 373 EUR
2 035 711 EUR
2 225 557 EUR
2 390 215 EUR
2 481 656 EUR
2 664 803 EUR

Overzicht van de diverse uitgaven/ontvangsten ingeschreven in de
politiebegroting 2012:
uitgavensoort
Personeelsuitgaven
Werkingskosten
Overdracht-uitgaven
Schuld-uitgaven
TOTAAL

2011 (na wijziging)
6 748 979 EUR
1 444 031 EUR
6 400 EUR
53 989 EUR
8 253 399 EUR

2012
7 256 840 EUR
1 324 130 EUR
6 450 EUR
75 533 EUR
8 662 953 EUR

ontvangstensoort
Prestaties
Overdrachtontvangsten
Schuld-ontvangsten
TOTAAL

2011 (na wijziging)
14 000 EUR
8 388 356 EUR

2012
14 000 EUR
8 821 971 EUR

17 820 EUR
8 420 176 EUR

13 005 EUR
8 848 976 EUR

Overzicht investeringsprogramma 2012:
Omschrijving
Bedrag
Financieringswijze
Werken aan gebouwen in
250 000 EUR
overboeking van de
uitvoering
gewone dienst
Aankoop
van
7 500 EUR
lening
bureaumeubilair
Aankoop van software
8 000 EUR
lening
licenties
Aankoop van printers en
18 000 EUR
lening
randapparatuur
Aankoop van fietsen,
5 000 EUR
lening
brom- en motorfietsen
Aankoop van andere
45 000 EUR
lening
voertuigen
Aankoop van individuele
5 000 EUR
lening
kogelwerende hemden
Aankoop
5 000 EUR
lening
uitleesapparatuur
tachograaf
Aankoop van beeld- en
60 000 EUR
lening
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geluidsopname
buitenobservatie
Aankoop
snelheidsmeter
uitrusting
TOTAAL

voor
van
met

115 000 EUR
518 500 EUR

Financiering buitengewone dienst
Leningen ten laste van de politiezone

Financiële
gevolgen

lening

bedrag
268 500 EUR

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

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
2 664 803 EUR 330/435-01 12/12
GD
opgenomen in het
ontwerp
van
het
budget 2012

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De
Haan voor het jaar 2012 vast voor een bedrag van 2 664 803 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Bijdrage
in
de
werkingskosten gedragen
door
andere
overheidsinstellingen

Bedrag Budgetcode
2 664 803 EUR 330/435-01 – 12/12

Punt 15: financiële dienst - Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.
Verhoging van de bijdragevoet van 3% tot 5% per 1/1/2012 i.h.k.v. het aanvullend
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•
•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet
artikel 160 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Vlaams Sectoraal Akkoord 2008-2013 afgesloten in het Vlaamse
Onderhandelingscomité d.d. 19/11/2008 houdende invoering van een
aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale besturen
akkoord in het Vlaamse comité C1 d.d. 09/12/2009 tussen de werkgeversen werknemersorganisaties houdende het kaderreglement m.b.t. het
aanvullend pensioen voor contractanten in de Vlaamse lokale sector
Wet d.d. 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen
inzake sociale zekerheid

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

Omzendbrief BB 2008/10 d.d. 21/11/2008 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende het sectoraal
akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2010 houdende de invoering van
een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden per
01/01/2010, de goedkeuring van het kaderreglement en de specifieke
toepassingselementen en de vaststelling van het bestek, opgemaakt door de
RSZPPO in haar hoedanigheid als opdrachtencentrale
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende de verhoging van
de bijdragevoet van 1% tot 3% per 01/01/2011 in het kader van het
aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden

De gemeenteraad heeft in zitting van 26/07/2010 beslist om een aanvullend
pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden in te voeren per
01/01/2010. Het kaderreglement, zoals werd opgesteld door de sociale
partners op 09/12/2010, werd goedgekeurd en de specifieke
onderhandelingspunten werden als volgt ingevuld :
- de ingangsdatum : vanaf 1 januari 2010
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•

•
•

Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

- de bijdragevoet : percentage is 1%
- een inhaaltoelage : volledige inhaalbeweging ten belope van 1% van het
pensioengevend jaarloon, vermenigvuldigd met XX maanden in aanmerking
genomen gepresteerde diensttijd, gedeeld door 12 – wordt geregulariseerd
onder de vorm van een éénmalige koopsom.
Het gemeentebestuur heeft de intentie de bijdragevoet geleidelijk aan te
verhogen. Per 1/1/2011 werd de bijdragevoet verhoogd van 1% naar 3%.
Voor het jaar 2012 wordt voorgesteld om de bijdragevoet te verhogen tot
5%. Deze verhoging werd reeds opgenomen in het ontwerp van het
budget. De verhoging wordt ingevoerd per 1/1/2012 (de inhaalbeweging
blijft ten belope van 1%).
Bovenstaand element werd als toegevoegd punt op de agenda van het
Bijzonder Onderhandelingscomité van 16/12/2011 (vakbondsoverleg).
In het ontwerp van het financieel beleidsplan wordt het percentage van 5%
behouden over de ganse looptijd waarover het meerjarenplan loopt. Het is
de intentie van het bestuur om met deze bijdrage de pensioenkloof die
bestaat tussen de statutaire en de contractuele personeelsleden te dichten.

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:
Jaarlijkse uitgaven
Omschrijving
Verzekeringspremies
extra-legaal pensioen
van
contractuele
personeelsleden
–
gemeente
Verzekeringspremies
extra-legaal pensioen
van
contractuele
personeelsleden
–
OCMW
Verzekeringspremies
extra-legaal pensioen
van
contractuele
personeelsleden
–
AGB

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
± 187.500 EUR xxx/113-48
werden
(5% bijdrage) kredieten
opgenomen in het
ontwerp
van
het
budget 2012
± 141.500 EUR xxx
budget
2012
(5% bijdrage) via
OCMW

Dienst

± 13.750 EUR xxx
(5% bijdrage) via budget 2012 AGB

Kosten

GD

Exploitatiebudget

De gemeenteraad past het lokaal pensioenreglement aan waarbij de
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pensioentoelage, i.h.k.v. het aanvullend pensioenstelsel voor contractuele
personeelsleden, met ingang van 1/1/2012 wordt verhoogd van 3% naar 5% van
het pensioengevend jaarloon.

Punt 16: financiële dienst - Financiën. Goedkeuring van de voorgestelde investeringsprojecten
van Finiwo i.h.k.v. hernieuwbare energie en de proportionele financiering voor de gemeente
Bredene

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

brief van Finiwo d.d. 18/10/2011 betreffende verdeling van de investeringen
in hernieuwbare energie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/05/2011
houdende principiële beslissing om in te tekenen op het voorstel van Finiwo
tot kapitaalverhoging voor kapitaalaandelen F1
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/05/2011 houdende goedkeuring van
het voorstel tot intekening op kapitaalaandelen F1 i.h.k.v. het
financieringsbeleid voor de investeringen in hernieuwbare energie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/11/2011
houdende
principiële
goedkeuring
van
de
voorgestelde
investeringsprojecten van Finiwo i.h.k.v. hernieuwbare energie en de
proportionele financiering voor de gemeente Bredene

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

De algemene vergadering van Finiwo heeft op 13/12/2010 beslist om te
investeren in projectvennootschappen voor hernieuwbare energie t.b.v. de
productie van elektriciteit. De doelstelling is om de omschakeling van de
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•
•
•
•

•

•

•

productie van elektriciteit te faciliteren en om tegen 2020 13% van de
elektriciteit uit hernieuwbare energie te halen.
De gemeenteraad heeft in zitting van 23/05/2011 beslist om in te tekenen
op kapitaalaandelen F1 en om een waarborg te stellen bij KBC Bank nv om
in een eventuele bijkomende financieringsbehoefte te kunnen voldoen.
De algemene vergadering van Finiwo heeft op 27/06/2011 de krachtlijnen
voor het investeringsbeleid in hernieuwbare energie vastgelegd.
De raad van bestuur van Finiwo heeft op 14 oktober 2011 de
investeringsdossiers goedgekeurd en een aantal projectvoorstellen
opgemaakt.
Voor de financiering van deze investeringen zal Finiwo een permanente
evaluatie houden en afwegen welk deel van de investering best met eigen
middelen wordt gefinancierd en voor welk deel beroep gedaan wordt op de
financiële markt. Voor de eigen middelen kan Finiwo in eerste instantie
beroep doen op het kapitaal (948.000 EUR) en in tweede orde worden de
beschikbare reserves ingezet, met inbegrip van de reserveringen die bij de
raadpleging toegewezen zijn aan deze investeringen. Tenslotte zal op de
geldmarkt moeten beroep gedaan worden voor rekening van die
gemeenten, waar de eigen middelen ontoereikend zijn.
In de lijn met de statutaire bepalingen worden de investeringen in
hernieuwbare energie beheerd in de rekeningsector F1, in eerste instantie
de investering in het windproject Zeebrugge. Indien dezelfde groep
gemeenten intekent op de voorliggende investeringsdossiers, zullen deze
ook beheerd worden in de rekeningsector F1 en kan de financiering
verlopen via de beschikbare reserves. Indien de intekening van de
gemeenten hiervoor afwijkt, dient een nieuwe rekeningsector ingevoerd te
worden en zal in overeenstemming met de beslissingen van de gemeenten,
opnieuw aan kapitaalvorming worden gedaan om de maat van de verdeling
van de kosten en de baten vast te leggen. Desgevallend zal ons bestuur in
2012 gevraagd worden haar beslissing verder te concretiseren door
intekening op de nieuwe kapitaalaandelen als een omzetting van de reserves
in kapitaal. De participatie in EGPF en de projectvennootschappen van
deze onderneming wordt beheerd in de rekeningsector F3.
Concreet wordt op vandaag dus geen nieuwe kapitaalverhoging
uitgeschreven, maar wordt een goedkeuring van investeringsprojecten
gevraagd zonder financiële gevolgen. Indien niet alle gemeenten hun
goedkeuring zullen verlenen aan deze voorgestelde investeringsprojecten zal
Finiwo in de loop van 2012 een nieuwe kapitaalverhoging uitschrijven
waarbij via de incorporatie van reserves in het kapitaal deze
kapitaalverhoging zal gefinancierd worden wat aanleiding zal geven tot een
budgetwijzing 2012 evenwel zonder effectieve overschrijving van middelen.
Finiwo vraagt ons bestuur enerzijds of de investeringen kunnen uitgevoerd
worden en anderzijds of het gemeentebestuur van Bredene akkoord kan
gaan met de voorgestelde proportionele financiering en beheer van de
investeringen :
Project

Onderneming

Windproject
– Storm Fund
gemeente Wachtebeke
Windprojecten
– Projectfinanciering van EGPF
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Bedrag
Bredene
5.956,15
12.424,52
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gemeenten Maldegem,
Nevel, Aalter, Laarne,
Lochristi en Zele
Windproject
–
gemeente Melle
Windproject
–
gemeenten Maldegem
en Berlare

Æ beheer via rekeningsector
F3
Projectvennootschap van Air
Energy
Projectvennootschappen van
Electrawinds

4.169,30
7.445,18

5.956,15
Windproject
- Portfineco
gemeente Zeebrugge
(fase 1)
(geen nieuw project – project
werd reeds goedgekeurd geen kapitaalverhoging voor
deze onderneming voorzien)
Zonneparkproject
– Terra Nova Solar
20.846,51
gemeenten Evergem en
Zelzate
Voorlopig geen
Diverse
EGPF
investeringsbedrag
investeringsprojecten
voor Bredene
in windenergie
Æ beheer via rekeningsector
F3
TOTAAL (*)
65.136,41
(*) geen van voorgestelde investeringen zal via externe financiering gefinancierd
worden

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde
investeringen door Finiwo en aan de voor rekening van het gemeentebestuur
van Bredene voorgestelde proportionele financiering en beheer van deze
investeringen.

Project

Onderneming

Windproject
–
gemeente Wachtebeke
Windprojecten
–
gemeenten Maldegem,
Nevel, Aalter, Laarne,
Lochristi en Zele
Windproject
–
gemeente Melle
Windproject
–

Storm Fund

Bedrag
Bredene
5.956,15

Projectfinanciering van EGPF

12.424,52
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F3
Projectvennootschap van Air
Energy
Projectvennootschappen van

4.169,30
7.445,18

35

gemeenten Maldegem Electrawinds
en Berlare
Windproject
- Portfineco
5.956,15
gemeente Zeebrugge
(fase 1)
(geen nieuw project – project
werd reeds goedgekeurd geen kapitaalverhoging voor
deze onderneming voorzien)
Zonneparkproject
– Terra Nova Solar
20.846,51
gemeenten Evergem en
Zelzate
Diverse
EGPF
Voorlopig geen
investeringsprojecten
investeringsbedrag
in windenergie
Æ beheer via rekeningsector
voor Bredene
F3
TOTAAL (*)
65.136,41

Punt 17: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdrachten van levering van een
tweedehands pick-up (Renault Master 2.5) en een tweedehands personenwagen (VW Caddy
People 1.9 TDi). Vaststelling van de voorwaarde, kostprijsraming en de wijze van gunnen

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/05/2006
houdende toewijzing aan nv KBC Autolease van de opdracht van levering
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•

•

•

•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

•

•

van een Volkswagen Caddy People (1900 cc – diesel) bij wijze van
operationele renting gedurende 60 maand (basis 60.000 km)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/07/2006
houdende toewijzing aan nv Dexia Auto Lease van de opdracht van levering
van een Renault Master 2.5 (2500 cc – diesel) bij wijze van operationele
renting gedurende 60 maand (basis 60.000 km)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/04/2011
houdende verlenging van het contract Gemeente Bredene-nv KBC
Autolease betreffende de operationele renting van het voertuig Volkswagen
Caddy People 1.9 TDi, nummerplaat VRU785 tot eind januari 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/05/2011
houdende goedkeuring van de wijziging van de financiële voorwaarden van
de operationele renting bij nv KBC Autolease van het voertuig Volkswagen
Caddy People (1900 cc – diesel), nummerplaat VRU785, vanaf 01/06/2011
(voorlopig tot einde huurtermijn)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/08/2011
houdende goedkeuring van de wijziging van de financiële voorwaarden van
de operationele renting bij nv Dexia Auto Lease van het voertuig Renault
Master 2.5 (2500 cc – diesel), nummerplaat VZE153, vanaf 01/09/2011
(voorlopig tot einde huurtermijn)
brief van nv KBC Autolease d.d. 31/08/2011 betreffende de overnameprijs
van het voertuig Volkswagen Caddy People 1.9 TDi, nummerplaat VRU785
e-mail van nv Dexia Auto Lease d.d. 16/11/2011 betreffende de
overnameprijs van het voertuig Renault Master 2.5, nummerplaat VZE153

De overeenkomst Gemeente Bredene-nv Dexia Auto Lease betreffende de
operationele renting van een Renault Master 2.5 (2500 cc – diesel),
nummerplaat VZE153 (60.000 km – 60 maand), vervalt op 09/01/2012.
Eind januari 2012 vervalt tevens de overeenkomst Gemeente Bredene-nv
KBC Autolease betreffende de operationele renting van een Volkswagen
Caddy People 1.9 TDi (1900 cc – diesel), nummerplaat VRU785 (60.000 km
– 60 maand).
In het ontwerp investeringsbudget 2012 is een krediet van 50.000 EUR
ingeschreven voor het financieren van de aankoop van leasingwagens tegen
de residuwaarde. Het voertuig Renault Master 2.5 heeft circa 28.000 km op
de teller en het voertuig Volkswagen Caddy People 1.9 TDi circa 41.000
km. Beide wagens zijn in goede staat. De overnameprijzen bedragen
respectievelijk 7.744 EUR en 5.905 EUR, btw inclusief.
Operationele renting heeft als ontegensprekelijk voordeel dat de
leasemaatschappij quasi alles regelt (verzekering, onderhoud, herstellingen,
bandenwissel, vervangwagen, etc.). De klant heeft geen beslommeringen,
maar de keerzijde van de medaille is het kostenplaatje (436,41 EUR, btw
inclusief/maand voor het voertuig Renault Master 2.5 en 234,23 EUR, btw
inclusief/maand voor het voertuig Volkswagen Caddy People 1.9 TDi).
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- Vast te stellen de voorwaarde van de opdrachten van levering van 2
voertuigen (Renault Master 2.5 en Volkswagen Caddy People 1.9 TDi),
thans geleasd door ons bestuur (overname in de staat waarin de
voertuigen zich bevinden op het einde van het contract operationele
renting) en de kostprijsraming, respectievelijk 7.744 EUR en 5.905 EUR,
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btw inclusief)
- Vast te stellen de wijze van gunnen, meer bepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2012
Omschrijving
Aankoop
leasingwagens
(restwaarde)
-Renault Master 2.5
-Volkswagen
Caddy
People 1.9 TDi

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet

Dienst
BD

7.744 EUR 421 12/12 743-52
40.000 EUR
5.905 EUR 104 12/12 743-52
10.000 EUR

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarde van de opdrachten van levering van
2 voertuigen (Renault Master 2.5 en Volkswagen Caddy People 1.9 TDi), thans
geleasd door ons bestuur (overname in de staat, waarin de voertuigen zich
bevinden op het einde van het contract operationele renting) en de
kostprijsraming, respectievelijk 7.744 EUR en 5.905 EUR, btw inclusief).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdrachten, meer
bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure.

Punt 18: technische dienst - Waterlopen. Oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van
rioleringen met geautomatiseerd pompstation + aanpassen bestaande wegen- en
omgevingsinfrastructuur ter hoogte van de Blauwe Sluis. Gezamenlijke opdracht van
diensten tot opmaak van een ontwerp (Vlaamse Milieumaatschappij-Gemeente Bredene).
Goedkeuring van het bestek, de kostprijsraming en de voorwaarden van de desbetreffende
samenwerkingsovereenkomst

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Welzijnswet d.d. 04/08/1996
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•
Feiten, context
•
en argumentatie

•

plan van de ontwerpzone Noord-Ede, opgemaakt door de Vlaamse
Milieumaatschappij
bestek en raming van de gezamenlijke opdracht van diensten (Vlaamse
Milieumaatschappij-Gemeente Bredene) tot opmaken van een ontwerp van
de oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van rioleringen met
geautomatiseerd pompstation + aanpassen bestaande wegen- en
omgevingsinfrastructuur ter hoogte van de Blauwe Sluis
ontwerp desbetreffende samenwerkingsovereenkomst

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de intentie over te gaan tot een
natuurtechnische inrichting van de oevers van de onbevaarbare waterloop
Noord-Ede, stroomopwaarts het wachtbekken (grondgebied Bredene) tot
aan het schuivencomplex, gelegen Clemensheulestraat (grondgebied De
Haan). De studie van deze werken zou in 2012 worden toegewezen
(geraamde kostprijs ontwerp ten laste van de VMM 48.393,71 EUR, btw en
veiligheidscoördinatie ontwerp inclusief).
In het gemeentelijk investeringsbudget 2012 is een krediet van 10.000 EUR
ingeschreven voor het financieren van de opdracht van diensten tot opmaak
van een ontwerp van de volgende openbare werken:
- Aanleg van een riolering in de kruin van het talud op de rechteroever van
de Noord-Ede met inbegrip van alle nodige aansluitingen op de woningen
en dit tussen het vak “instroom wachtbekken” tot aan de brug “Blauwe
Sluis” en waar mogelijk een riolering met inbegrip van alle huisaansluitingen
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•

•

Financiële
gevolgen

naast de Sluizenstraat
- Aansluiting riolering op het bestaande net door middel van een op te
richten automatische ondergrondse pompinstallatie, gepaard gaand met
een opfrissing van bestaande wegen- en omgevingsinfrastructuur ter
hoogte van complex “Blauwe Sluis”.
De kostprijs van de opdracht van diensten tot opmaak van de studie van
deze collectorwerken, ten laste van ons bestuur, wordt geraamd op 8.470
EUR, btw en veiligheidscoördinatie inclusief.
Overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/12/1993 betreffende de
overheidsopdrachten kunnen de VMM en ons bestuur de hoger beschreven
opdrachten van diensten (maken ontwerp) en de later geplande opdrachten
van werken in het algemeen belang samen voegen tot één opdracht van
diensten en één opdracht van werken. De VMM zou, in gezamenlijke naam,
optreden bij de toewijzing en de uitvoering van de beide
overheidsopdrachten.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd zijn goedkeuring te hechten aan:
- het bestek + kostprijsraming (aandeel VMM 48.393,71 EUR en aandeel
Gemeente Bredene 8.470 EUR) van de gezamenlijke opdracht van diensten
tot opmaak van een ontwerp van de oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg
van rioleringen met geautomatiseerd pompstation + aanpassen bestaande
wegen- en omgevingsinfrastructuur ter hoogte van de Blauwe Sluis
- de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst, handelend over
het samenvoegen, in het algemeen belang, van de opdrachten van diensten
tot opmaak van een studie van deze openbare werken (2012) en de later
geplande opdrachten van werken.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2012
Omschrijving
Studie aanleg van een
riolering
met
geautomatiseerd
pompstation
naast
Sluizenstraat + aanpassen
bestaande wegen- en
omgevingsinfrastructuur
ter hoogte van de Blauwe
Sluis

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. Budgetcode +
btw) beschikbaar krediet
8.470 EUR 421 12/12 731-60
10.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het bestek en de kostprijsraming
(aandeel VMM 48.393,71 EUR en aandeel Gemeente Bredene 8.470 EUR) van
de gezamenlijke opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van de
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oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van rioleringen met geautomatiseerd
pompstation + aanpassen bestaande wegen- en omgevingsinfrastructuur ter
hoogte van de Blauwe Sluis.
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bredene-Vlaamse Milieumaatschappij,
handelend over het samenvoegen, in het algemeen belang, van de opdrachten
van diensten tot opmaak van een studie van deze openbare werken (2012) en
de later geplande opdrachten van werken.
Het contract Gemeente Bredene-Vlaamse Milieumaatschappij maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 19: technische dienst - Nutsvoorzieningen. VMW. Ontdubbeling, netaanpassing en
huisaansluitingen Michel Vanden Wegheplein. Vaststelling van de plannen, voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende vaststelling van

•
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•

•

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein +
Staessenstraat (deel 2), alsook leiding van de werken, veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering (bestek OWvdwplein01) + vaststelling wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/05/2010
houdende toewijzing aan Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de
werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering inzake de rioleringsen bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein + Staessenstraat (deel 2)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende het vaststellen
van de plannen, het bestek, de kostprijsraming, alsook de wijze van gunnen
van de opdracht van riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden
Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat en het gedeelte
Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en Steenovenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
houdende toewijzing van deel 1a van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat
en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en
Steenovenstraat aan ASWEBO nv, Booiebos 4, 9031 Drongen voor de prijs
van 620.398,47 EUR (incl. btw)
offertes en plan van de VMW, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk voor de
ontdubbeling, netaanpassing en het wijzigen huisaansluitingen Michel Vanden
Wegheplein

De gemeenteraad heeft in zitting van 27/06/2011 vastgesteld de plannen, het
bestek, de kostprijsraming (1.369.953,54 EUR – incl. btw ten laste van ons
bestuur (deel 1 a en deel 2) en 103.760,60 EUR – incl. btw ten laste van de
WVI (deel 1b)) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de
opdracht van de riolerings- en bestratingswerken op het Michel Vanden
Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat en het gedeelte
Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en Steenovenstraat.
In zelfde zitting werd beslist om in het investeringsbudget 2012 de nodige
kredieten in te schrijven voor het financieren van deel 2 van deze opdracht
van werken.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 07/11/2011
deel 1a (Michel Vanden Wegheplein – zijde Staessenstraat) van de opdracht
van riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van
de Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel
Vanden Wegheplein en Steenovenstraat, toegewezen aan ASWEBO nv,
Booiebos 4, 9031 Drongen voor de prijs van 620.398,47 EUR (incl. btw).
Naar aanleiding van deze riolerings- en bestratingswerken ontving ons
bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk het dossier voor de ontdubbeling, netaanpassing en het
vernieuwen van huisaansluitingen Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de
Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden
Wegheplein en Steenovenstraat.
Kostprijsraming en financieringswijze
− Netaanpassing
− 61.008,20 EUR aanpassen van de netleiding
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−

Financiële
gevolgen

− 75% (45.756,15 EUR) ten laste van de solidariteits AIK’s (AIK =
autonome investeringskredieten)
− 25% (15.252,05 EUR) ten laste van de gemeentelijke AIK’s
Ontdubbeling
− 16.970,95 EUR – deze werken kunnen gefinancierd worden door
middel van autonome investeringskredieten en/of met eigen
middelen (beschikbare autonome investeringskredieten 6.493,64
EUR)
− Het resterend bedrag van 10.477,31 EUR valt ten laste van ons
bestuur.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2011 - 2012
Omschrijving
Michel
Vanden
e
Wegheplein, 2 deel van
de Staessenstraat en het
gedeelte
Spaarzaamheidstraat,
tussen Michel Vanden
Wegheplein
en
Steenovenstraat

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
BD
421/731-60
61.008,20 EUR Netaanpassing
61.008,20 EUR
Financiering
45.756,15 EUR
(ten
laste
van
solidariteitsfonds
AIK’s)
15.252,05 EUR
(ten
laste
van
16.970,95 EUR gemeentelijke AIK’s)
Ontdubbeling
16.970,95 EUR
Financiering
6.493,64 EUR
(saldo
gemeentelijke
AIK’s)
10.477,31 EUR (ten
laste van ons bestuur kredieten 2012).

De gemeenteraad stelt vast de plannen, de voorwaarden, kostprijsraming
(netaanpassing 61.008,20 EUR en ontdubbeling 16.970,95 EUR – gemeentelijk
aandeel 32.223 EUR waarvan 21.745,69 EUR te financieren met gemeentelijke
AIK’s en 10.477,31 EUR ten laste van ons bestuur) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van werken voor de ontdubbeling, netuitbreiding
en aanpassing van de huisaansluitingen Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van
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de Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden
Wegheplein en Steenovenstraat, uit te voeren door de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening.
•

•

Netaanpassing
− 61.008,20 EUR aanpassen van de netleiding
− 75% (45.756,15 EUR) ten laste van de solidariteits AIK’s (AIK =
autonome investeringskredieten)
− 25% (15.252,05 EUR) ten laste van de gemeentelijke AIK’s
Ontdubbeling
− 16.970,95 EUR – deze werken kunnen gefinancierd worden door
middel van autonome investeringskredieten en/of met eigen middelen
(beschikbare autonome investeringskredieten 6.493,64 EUR)
− 10.477,31 EUR valt ten laste van ons bestuur

Eandis.
Punt 20: technische dienst - Nutsvoorzieningen.
verlichtingsnet Michel Vanden Wegheplein en Staessenstraat.
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Moderniseren openbaar
Vaststelling van het plan,

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp

•
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•

•

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

van de riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein +
Staessenstraat (deel 2), alsook leiding van de werken, veiligheidscoördinatie
ontwerp
en
uitvoering
+
vaststelling
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/05/2010
houdende toewijzing aan Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de
werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering inzake de rioleringsen bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein + Staessenstraat (deel 2)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende het vaststellen
van de plannen, het bestek, de kostprijsraming, alsook de wijze van gunnen
van de opdracht van riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden
Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat en het gedeelte
Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en Steenovenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
houdende toewijzing van deel 1a van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat
en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en
Steenovenstraat aan ASWEBO nv, Booiebos 4, 9031 Drongen voor de prijs
van 620.398,47 EUR (incl. btw)
dossier van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge betreffende het
moderniseren van het openbaar verlichtingsnet naar aanleiding van de
riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel
Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden
Wegheplein en Steenovenstraat

De gemeenteraad heeft in zitting van 27/06/2011 vastgesteld de plannen, het
bestek, de kostprijsraming (1.369.953,54 EUR – btw inclusief ten laste van
ons bestuur (deel 1 a en deel 2) en 103.760,60 EUR – btw inclusief ten laste
van de WVI (deel 1b)) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van
de opdracht van de riolerings- en bestratingswerken op het Michel Vanden
Wegheplein, 2e deel Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat,
tussen Michel Vanden Wegheplein en Steenovenstraat. In zelfde zitting
werd beslist om in het investeringsbudget 2012 de nodige kredieten in te
schrijven voor het financieren van deel 2 van deze opdracht van werken.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 07/11/2011
deel 1a (Michel Vanden Wegheplein – zijde Staessenstraat) van de opdracht
van riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van
de Staessenstraat en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel
Vanden Wegheplein en Steenovenstraat, toegewezen aan ASWEBO nv,
Booiebos 4, 9031 Drongen voor de prijs van 620.398,47 EUR (btw
inclusief).
Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge ontving ons bestuur het
dossier betreffende het vernieuwen van het openbaar verlichtingsnet (plan,
voorwaarden en kostprijsraming), detail hierna
1. Volledig ten laste van de Gemeente Bredene
a. Openbare verlichting
- Leveren en plaatsen van 16 OV-palen, LPH 7,7 m, RAL 9006,
voorzien van armatuur Schreder Citea Midi
- Leveren en plaatsen van 2 OV-palen, LPH 8 m, RAL 9006, voorzien
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-

van een projector Schreder Neos
Leveren en plaatsen van 2 projectoren Schreder Neos 3, RAL 9006
Aansluitingskosten 20 lichtpunten
Recupelbijdrage 20 armaturen en 20 lampen
Ramingsprijs: 45.893,10 EUR, btw inclusief

b. Evenementenkast
- Kast 100 A
- 2 CE stopcontacten 32 A 2 functies en 2 CE stopcontacten 63 A 3
functies, beveiligd tegen verliesstroom en overstroom
- Pilootcontact en uitschakelspoel per stopcontact
- Ramingsprijs: 6.500 EUR, btw en plaatsing inclusief
2. Deels ten laste van de Gemeente Bredene

•

Financiële
gevolgen

Omschrijving
Gemeente Bredene
IMEWO
5.858,65 EUR
1.849,79 EUR
Leveren en plaatsen 5
OV-palen, LPH 4,7 m,
RAL 9006, voorzien
van
armatuur
Schreder Citea Mini
Aansluitingskosten 5
---------------675 EUR
lichtpunten
Recupelbijdrage
5
0,2066 EUR
-------------armaturen
en
5
0,8264 EUR
-------------lampen
Totale ramingsprijs, 21
5.859,68 EUR
2.524,79 EUR
% btw exclusief
Totale ramingsprijs, 21
7.090,21 EUR
% btw inclusief
Deze opdracht kan worden toegewezen na een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure (technische
specificiteit).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
59.483,31 EUR 426/732-54/12/12
Openbare verlichting
Michel
Vanden
60.000 EUR
Wegheplein, 2e deel
Staessenstraat
en
gedeelte
Spaarzaamheidstraat

Tussenkomsten

•

Dienst
BD

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen of deze werken nog op
schema zijn. Het raadslid heeft van diverse inwoners de vraag gekregen of
deze werken nog dit jaar zullen kunnen voltooid worden.
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•

Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het wel correct is dat een aantal
nutsmaatschappijen enkele weken geleden nog niet volledig klaar waren met
hun dossier. Tijdens een recente vergadering werd nu evenwel bekomen
van de nutsmaatschappijen dat de werken medio januari kunnen starten,
waardoor de wegenis- en rioleringswerken moeten kunnen worden
voltooid tegen de zomer. Schepen Deroo stelt dat deze einddatum onder
voorbehoud is van bepaalde problemen die zich kunnen aandienen, zoals dit
het geval is geweest in het eerste deel van de Staessenstraat.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast het plan, de voorwaarden en kostprijsraming
(gemeentelijk aandeel 59.483,31 EUR, btw inclusief) van de opdracht tot het
moderniseren van het openbaar verlichtingsnet naar aanleiding van de rioleringsen bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel Staessenstraat en het
gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en
Steenovenstraat. De voorwaarden en het plan maken integrerend deel uit van
dit besluit.
1.
a.
b.
-

Volledig ten laste van de Gemeente Bredene
Openbare verlichting
Leveren en plaatsen van 16 OV-palen, LPH 7,7 m, RAL 9006, voorzien
van armatuur Schreder Citea Midi
Leveren en plaatsen van 2 OV-palen, LPH 8 m, RAL 9006, voorzien van
een projector Schreder Neos
Leveren en plaatsen van 2 projectoren Schreder Neos 3, RAL 9006
Aansluitingskosten 20 lichtpunten
Recupelbijdrage 20 armaturen en 20 lampen
Ramingsprijs: 45.893,10 EUR, btw inclusief

-

Evenementenkast
Kast 100 A
2 CE stopcontacten 32 A 2 functies en 2 CE stopcontacten 63 A 3
functies, beveiligd tegen verliesstroom en overstroom
Pilootcontact en uitschakelspoel per stopcontact
Ramingsprijs: 6.500 EUR, btw en plaatsing inclusief

2.

Deels ten laste van de Gemeente Bredene
Omschrijving
Gemeente Bredene
Leveren en plaatsen 5
5.858,65 EUR
OV-palen,
LPH 4,7 m,
RAL
9006,
voorzien van
armatuur
Schreder
Citea Mini
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Aansluitingskosten 5
lichtpunten
Recupelbijdrage
5
armaturen en
5 lampen
Totale ramingsprijs, 21
%
btw
exclusief
Totale ramingsprijs, 21
%
btw
inclusief

----------------

675 EUR

0,2066 EUR
0,8264 EUR

---------------------------

5.859,68 EUR

2.524,79 EUR

7.090,21 EUR

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

Punt 21: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Project serviceflats Duinenzichterf (OCMW
Bredene). Aanleg openbare verlichting. Goedkeuring plan, technische beschrijving en
kostprijsraming

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

•

1e schepen Jacky Maes stelt de raad voor om dit dossier niet te behandelen.
Schepen Maes licht toe dat, in functie van de betoelaging van dit project, de
volledige omgevingswerken van de serviceflats zullen moeten worden
overgedragen aan het gemeentebestuur. Deze overdracht is een
voorwaarde voor het bekomen van de subsidie van de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Werk (VMSW) ten bedrage van 485.000 EUR.
Bijgevolg is het niet aangewezen om de gemeenteraad in deze zitting slechts
een deel van deze omgevingswerken te laten goedkeuren.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist het voorstel tot het goedkeuren van het plan, de
technische beschrijving en de kostprijsraming van de aanleg openbare verlichting
in de omgeving van de serviceflats Duinenzichterf niet in behandeling te nemen.

Punt 22: technische dienst - Openbare werken. Aanleg van een parking in de OudeTramstraat (wegenis en riolering). Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van
diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking en wijze van gunnen

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977
B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
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•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

•

Financiële
gevolgen

17/11/1994
ontwerp overeenkomst nv Immobiliënmaatschappij Joost DanneelsGemeente Bredene tot verkoop door eerstgenoemde aan laatstgenoemde
contractant van een perceel grond, gelegen Oude-Tramstraat, kadastraal
bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2 (oppervlakte 1.190,18 m²)
hoogtepeilen- , inplantings- en meetplan van het desbetreffend perceel
grond, opgemaakt door landmeter bvba Koen Denys
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de aanleg van een parking in de Oude-Tramstraat (wegenis en
riolering), leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking

Ons bestuur heeft de intentie jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost
Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge, een perceel grond, gelegen
Oude-Tramstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2
(oppervlakte 1.190,18 m²), aan te kopen voor het aanleggen van een
parking. Een ontwerp van verkoopovereenkomst werd reeds door de
verkoper toegestuurd. Landmeter bvba Koen Denys, Antoon Viaenestraat
14, 8200 Brugge heeft een hoogtepeilen- , inplantings- en meetplan van het
desbetreffend perceel grond opgemaakt.
Het ontwerp investeringsbudget 2012 voorziet krediet voor het financieren
van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van de aanleg
van een parking in de Oude-Tramstraat (wegenis en riolering), leiding van
de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking (krediet
studie en werken 75.000 EUR).
De parkeerproblematiek wijk Dorp werd reeds herhaalde keren aangekaart
op de bijeenkomsten van de gemeentelijke verkeerscommissie. Het vinden
van een parkeerplaats in deze zone is geen sinecure. Vandaar het voorstel
jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels een perceel grond,
gelegen Oude-Tramstraat, aan te kopen en in te richten als parking (40-tal
individuele parkeergelegenheden + aanleg enkele groenzones).
Het ontwerp bestek van deze studieopdracht voorziet 3 gunningscriteria,
meer bepaald:
- Prijs (opgave van een korting op de vaste barema’s, vastgesteld door de
KVIV (barema 1-klasse 1-januari 2004) – 20 punten
- Voorgestelde methodologie en wijze van aanpak in functie van de
voorliggende opdrachtomschrijving – 60 punten
- Concrete prestaties en acties, die de dienstverlener zal ondernemen om
te komen tot het in het bestek aangegeven product en het door de
dienstverlener voorgestelde procesverloop – 20 punten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van de
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de aanleg van een parking in de Oude-Tramstraat (wegenis en
riolering), leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
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UITGAVEN 2012
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Ontwerp + inrichting
7.500 EUR 421 12/12 731-60
parking
Oude75.000 EUR
Tramstraat

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die met betrekking tot dit dossier opmerkt dat de
oppervlakte van de toekomstige parking niet is opgenomen in het bestek.

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp van de aanleg van een parking in de Oude-Tramstraat
(wegenis en riolering), leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp
en verwezenlijking.
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van
diensten, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure.

Punt 23: technische dienst - Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,
gelegen Oude-Tramstraat, jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels voor het
inrichten van een parking. Vaststellen van de voorwaarden

Aanwezig

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

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
artikels 1582 tot 1685 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904
Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
bestuurshandelingen
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en
bodembescherming
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en
bodembescherming

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

van
de
van
de

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977
B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
17/11/1994
bodemattest d.d. 04/10/2011, opgemaakt door OVAM
ontwerp overeenkomst nv Immobiliënmaatschappij Joost DanneelsGemeente Bredene tot verkoop door eerstgenoemde aan laatstgenoemde
contractant van een perceel grond, gelegen Oude-Tramstraat, kadastraal
bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2
hoogtepeilen-, inplantings- en meetplan van het desbetreffend perceel
grond, opgemaakt door landmeter bvba Koen Denys
verslag d.d. 06/12/2011 van landmeter bvba Koen Denys betreffende de
raming van de waarde van het onroerend goed, gelegen Oude-Tramstraat,
kadastraal gekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2 (oppervlakte 1.190,18 m²)

Ons bestuur heeft de intentie jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost
Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge, een perceel grond, gelegen
Oude-Tramstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2
(oppervlakte 1.190,18 m²), aan te kopen voor het aanleggen van een parking
(verwerving voor openbaar nut).
De parkeerproblematiek wijk Dorp werd reeds herhaalde keren aangekaart
op de bijeenkomsten van de gemeentelijke verkeerscommissie. Het vinden
van een parkeerplaats in deze zone is geen sinecure. Vandaar het voorstel
jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels voornoemd perceel grond
aan te kopen en in te richten als parking (40-tal individuele
parkeergelegenheden + aanleg enkele groenzones).
Een ontwerp van verkoopovereenkomst werd reeds door de verkoper
toegestuurd. Landmeter bvba Koen Denys, Antoon Viaenestraat 14, 8200
Brugge heeft een schattingsverslag, hoogtepeilen-, inplantings- en meetplan
van het desbetreffend perceel grond opgemaakt. De venale waarde van het
desbetreffend onroerend goed wordt geschat op 95.250 EUR.
Immobiliënmaatschappij Joost Danneels nv is bereid deze grond aan ons
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•

Visum ontvanger

Financiële
gevolgen

bestuur te verkopen voor de prijs van 79.819 EUR.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- over te gaan tot aankoop van een perceel grond, gelegen OudeTramstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2
(oppervlakte 1.190,18 m²), jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost
Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge voor de koopsom van
79.819 EUR
- vast te stellen de voorwaarden van deze transactie.
Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een
visum door de gemeenteontvanger

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Grondverwerving
Oude-Tramstraat

Tussenkomsten

•

•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
79.819 EUR 421 12/12 711-60
85.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het ontwerp van
verkoopovereenkomst een andere oppervlakte vermeldt dan deze die blijkt
uit de opmeting door de landmeter. Hij vraagt dit aan te passen. Tevens
stelt het raadslid vast dat het ontwerp van akte niet de naam vermeldt van
de notaris die zal optreden namens de verkoper.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat de verkoper
vermoedelijk afziet van een eigen notaris.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de aankoop van een perceel grond,
gelegen Oude-Tramstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 626 l2
(oppervlakte 1.190,18 m²), jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels,
Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge voor de koopsom van 79.819 EUR
(verwerving voor openbaar nut).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de voorwaarden van deze transactie vast als volgt:
* Koper zal de volle eigendom en het genot hebben van het verkochte goed
vanaf het verlijden van de akte, alsook van alle lasten en taksen met inbegrip
van de eventuele belasting op onbebouwde percelen en dit te rekenen vanaf de
eerstvolgende heffing
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* Verkoop van het goed onder de gewone waarborgen, zowel in feite als naar
recht, voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten,
hypotheken of andere lasten en dit bij het verlijden van de akte
* Afstand en overdracht van het goed met alle lijdende en bedrijvende, vooren nadelige, durende en niet-durende, zicht- en onzichtbare
erfdienstbaarheden, waarmee het zou kunnen belast of bevoordeligd zijn, alles
ten laste en gevaar van de koper. Verkoper dient te verklaren geen kennis te
hebben van lasten en erfdienstbaarheden, dat er in zijn eigendomstitel geen
melding van wordt gemaakt en dat hij er geen verleend heeft. Verkoop wordt
gesloten zonder waarborg van de aangeduide grootte, al ware het verschil voor
meer dan een twintigste ten bate of ten nadele van de koper
* Verkoop dient gedaan met verplichting voor de verkoper om het goed vrij en
onbelast te maken van alle hypothecaire lasten of inschrijvingen, die het zou
kunnen bezwaren
* Verkoper bevestigt dat zij de enige eigenaar is en dat zij gevolmachtigd is
door de enige eigenaar van het desbetreffende goed en dat zij de vereiste
bevoegdheid bezit om in onderhavige vorm over dit goed te beschikken, zich
sterk makend
* Kosten van eventuele bijkomende opmetingen vallen ten laste van de koper
* Koper zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen
maken op enige vergoeding of op vermindering van de vastgestelde prijs, noch
wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond
* Koper verbindt er zich toe, naast de koopprijs, eveneens alle kosten, taksen,
eventuele btw op rechten, alsmede het ereloon van de notaris te dragen,
onverminderd de kosten van opmeting
* Koper betaalt de koopsom aan verkoper na registratie en overschrijving van
de akte, binnen de 3 maand na het verlijden van de desbetreffende akte.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving + begunstigde
Aankoop
1.190,18
m²,
gelegen Oude-Tramstraat
nv Immobiliënmaatschappij
Joost Danneels

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
79.819 EUR 421 12/12 711-60

Punt 24: cultuur - Algemeen. Vaststelling van de lijst van de verenigingen en instellingen die
principieel in aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode
01/09/2011 tot 31/08/2012

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten

•

beslissingen van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 en 10/09/1984
betreffende respectievelijk het vaststellen en wijzigen van een gemeentelijk
reglement nopens de subsidiëring van verenigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement jeugd
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor de erkenning en subsidiëring
van de sociaal-culturele verenigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen reglement voor erkenning en subsidiëring van
sportverenigingen

•
•
•

Feiten, context
en argumentatie

•



Volgens het cultuurpactdecreet moet iedere overheid die toelagen en
aanmoedigingen verleent aan enkelingen, organisaties of instellingen voor
hun culturele activiteiten ieder jaar als bijlage bij haar budget de
omstandige lijst van de beneficianten publiceren met opgave van de
toegekende sommen en voordelen. Deze verplichting geldt niet voor die
verenigingen die nominatief in het budget zijn ingeschreven of die op basis
van een door de gemeenteraad vastgesteld reglement worden
gesubsidieerd. In concreto bevinden volgende verenigingen zich in deze
specifieke situatie:
− NSB 14/18 - 40/45, dat de afgelopen jaren forfaitair werd betoelaagd
voor 350 EUR (art. 763/332-02)
− Animals First, dat de afgelopen jaren werd betoelaagd voor 99,16 EUR
(art. 76201/332-02)
− Vzw Kind en Preventie, dat de afgelopen jaren forfaitair werd
betoelaagd voor 250 EUR (art. 844/332-02).
Los van bovenvermelde wettelijke verplichting om een welbepaalde lijst met
verenigingen door de gemeenteraad te laten vaststellen, is het voor de
administratieve diensten van praktisch nut om over een gecoördineerde lijst
te beschikken met alle principieel door het gemeentebestuur erkende
verenigingen. De erkende verenigingen kunnen op basis van een aantal
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gemeentelijke reglementen aanspraak maken op voordelen waar nieterkende verenigingen geen gebruik van kunnen maken.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1:
De volgende verenigingen komen principieel in aanmerking voor erkenning /
subsidiëring voor de werkingsperiode 01/09/2011 tot 31/08/2012:
A. Instellingen
- Fonds 3de leeftijd Bredene
- Vrijzinnig Centrum Breden
- vzw. Medische Dringende Hulpverlening
- Welzijnswerking Bredene
B. Jeugdsector
a. Forfaitair
- Jokkebrok
b. Volgens puntensysteem
- Bizarre sjarelkot
- 210 FOS Dakota
- Scouts en gidsen Noordland
- Chiro Sas
C. Sociaal-culturele sector
a. Volgens puntensysteem
- 50-actief
- 1001-spellenclub
- Arté 4
- ATB Natuurvrienden
- A. Vermeylenfonds
- BAG
- Breinings Revuutje
- Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
- Curieus
- Davidsfonds Duinen
- Davidsfonds Sas en Dorp
- Fotoclub Objektiv
- Heemkring Ter Cuere
- Hof Der Prinsen
- Kaartersclub Paviljoentje
- KAV Duinen
- KAV Sas
- KVLV
- ‘t Kliekske
- Markant
- Natuurwerkgroep Bredene
- Okra
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- Oudervereniging voor de moraal
- Viva
- Toneelkring Boontje
- Toneelkring De Coulisse
- Toneelvereniging De Klisse
- Vakantiegenoegens
- Volkshogeschool
- vzw Carpe Diem
- Willemsfonds
- Zangkoor Jovo-Sas
- Zangkoor Sint-Rikier
- Ziekenzorg CM Dorp en Duinen
- Ziekenzorg CM Sas
- Zijkant
b. Forfaitair
- Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene
- Jeugdmuziekatelier
D. Dienstverlenende sector
Forfaitair
- Rode Kruis afdeling Bredene
- Gezinsbond
E. Sportsector
- KBBC Bredene Jezebel
- KSV Bredene vzw
- VK Uilenspiegel
- FC Bouwvak Bredene
- Volley Bredene vzw
- FC Vuurtoren/Monaco
- FC Villa Pepper
- VK Blauwe Sluis
- Motor Toerisme Club De Blekker
- Handbooggilde Sint - Sebastiaan
- Tortuga Divers
- Sonkei
- Myiamoto
- Omnisport The Reds
- Vzw Petanqueclub Kerlinga
- Schaakclub Vliegend Peerd Bredene
- Kukkiwon Taekwondo
- TTC Bredene
- Vicogne Tennis Club
- Triatlon Team Bredene
- Turnkring Neptunus
- Viva-SVV
- Wielertoeristen Dunebikers Breduinia vzw
- Koninklijke Waternikkers Bredene
- Bredense Bruinvissen vzw
- Gezinsbond
- Dansstudio Séverine
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- WTC Parasol
- Club Yellowracing
- Biljartclub Bredense Biljartvrienden
- Petanqueclub Camping Park Metsu
- Aiki-O-Kami Kaigan No Dojo
- Duikernikkers
- LRV Ter Duinen
- Twins Club
- De Waterratjes
- Duikclub Oxygen
- Aiki-O-Kami Kun-Tai-Ko
- WWV Inside Outside
- Wielerclub Wendy Boys
- Team Beaufort.be
- Okra Sport
Wielerclubs
- KVC Duinensprinters
- KVC De Rappe Sprinters
Artikel 2
De volgende verenigingen krijgen geen subsidies op basis van subsidiereglement
en zijn ook niet nominatief in het budget vermeld. Deze verenigingen komen
principieel in aanmerking voor volgende forfaitaire subsidiëring en/of betoelaging
voor de werkingsperiode 1/09/2011 tot 31/08/2012:
- NSB 14/18 - 40/45: 350 EUR (art. 763/332-02)
- Animals First: 99,16 EUR (art. 76201/332-02)
- Vzw Kind en Preventie: 250 EUR (art. 844/332-02).

Punt 25: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuren voorwaarden van kosteloze
overdracht van 2.122,39 m² straatgrond met de bijhorende infrastructuur gelegen
Patrijzenstraat, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 226f2 door Lotinvest om in te lijven
in het openbaar domein van de Gemeente Bredene

Aanwezig

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

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/04/2004 betreffende goedkeuring
van de plannen, het bestek en de kostprijsraming van de riolerings- en
bestratingswerken voor de private verkaveling Patrijzenstraat, alsook het
wegentracé
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/11/2005 betreffende de goedkeuring
van de plannen, de technische beschrijving, alsook de kostprijsraming van de
aanleg van de nutsvoorzieningen (LS, OV, gas, TV en drinkwaterleiding) in
de private verkaveling Patrijzenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/04/2006
betreffende goedkeuring proces-verbaal van voorlopige overname van de
private verkaveling Patrijzenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/10/2006
betreffende vrijgave van een gedeelte van de gestorte borgsom voor de
private verkaveling Patrijzenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/06/2008
betreffende goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering van de
private verkaveling Patrijzenstraat, alsook vrijgave van de borgsom
plan grondoverdracht en asbuilt d.d. 19/01/2010 opgemaakt door Grontmij,
Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
brief d.d. 07/11/2011 met ontwerpakte van FOD Financiën, Aankoopcomité
Brugge

•

•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van 2.122,39 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur
gelegen Patrijzenstraat, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 226f2,
door nv Lotinvest aan de Gemeente Bredene om in te lijven in het
openbaar domein goed te keuren.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 2.122,39 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur gelegen
Patrijzenstraat, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B deel van nr. 226f2, door nv
Lotinvest aan de Gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein.
De akte 35002 G 362 opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Financiën
Brugge maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 26: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de wijziging 2011 van het
meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
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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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

wijziging 2011 meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus
advies d.d. 20/10/2011 door het erkend representatief orgaan

De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus heeft een wijziging
ingediend van het meerjarenplan 2008 – 2013. Een wijziging van een
meerjarenplan is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht.
− De wijziging valt onder de in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 13/10/2006 genoemde gevallen. Meer bepaald is er sprake
van een verhoogde gemeentelijke exploitatietoelage.
Het administratief toezicht op het meerjarenplan ziet er als volgt uit:
− het meerjarenplan moet worden geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
− het meerjarenplan is onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door
de gemeenteraad van de hoofdgemeente
− Zogenaamde nevengemeenten worden niet langer betrokken in het
administratief toezicht. Wel moeten ze worden betrokken in het
voorafgaand
overleg
tussen
centraal
kerkbestuur
en
gemeentebestuur.
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−

•

•

indien de gemeenteraad van de hoofdgemeente geen goedkeuring
verleent,
is
het
meerjarenplan
onderworpen
aan
een
goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur, met mogelijkheid
van beroep bij de Vlaamse regering.
Het meerjarenplan ondergaat inhoudelijk vooral een hele reeks beperkte
wijzigingen ter voorbereiding van het budget (en vermoedelijk voornamelijk
budgetwijziging) 2012. De meest ingrijpende wijziging betreft het optrekken
van de kredieten op artikel 211 (onderhoud en kleine herstellingen aan het
hoofdgebouw van de eredienst). De kerkfabriek wil op termijn structurele
herstellingswerken uitvoeren aan de kerk van Bredene Duinen. Het
optrekken van de kredieten op artikel 211 dient wellicht om op korte
termijn de meest dringende kleine werkzaamheden uit te voeren. Het
ontbreken van een bijgaande strategische nota maakt het echter onmogelijk
om met zekerheid te weten welke werken zullen worden uitgevoerd.
− Alhoewel de structurele herstellingswerken aan de kerk momenteel
nog niet zijn opgenomen in het nu voorliggend meerjarenplan, werd
reeds met het kerkbestuur afgesproken dat de werken sowieso maar
zullen kunnen worden uitgevoerd van zodra het kerkbestuur een
formele toezegging heeft dat er 30% gewestelijke toelage is bekomen
voor de werken.
Het decretaal voorziene overleg tussen centraal kerkbestuur en
gemeentebestuur omtrent deze wijziging werd niet gevoerd.

Advies

•

De wijziging 2011 van het meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus werd gunstig geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 20/10/2011.

Tussenkomsten

•

Schepen Jacky Maes die stelt dat hij zich zal onthouden bij de stemming
over de punten 26 en 27 omdat het decretaal voorzien overleg tussen het
centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur met betrekking tot deze
dossiers niet werd gevoerd. Schepen Maes meent dat ook de kerkbesturen
zich moeten houden aan de wettelijke procedures.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die beaamt dat dit overleg moet worden
gerespecteerd door het centraal kerkbestuur maar dat hij anderzijds weet
dat dit bestuur lang heeft moeten aandringen op een vergadering met de
bevoegde schepen Erwin Feys.
Schepen Erwin Feys die deze bewering tegenspreekt.

•

•

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen (Jacky Maes en Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2008 –
2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.
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Punt 27: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 1ste budgetwijziging
2011 van de kerkfabriek Sint-Rikier

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

1ste budgetwijziging 2011 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 20/10/2011 door het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context
•
en argumentatie

De kerkfabriek Sint-Rikier dient een budgetwijziging in voor 2011. Het
budget wordt zowel binnen de exploitatie als de investeringen gewijzigd:
− Exploitatie: het saldo van de budgetwijziging is 0 EUR. Met uitzondering
van het voorzien van 508,20 EUR op het voorheen niet gebruikte
artikel 237 “erelonen (privaat patrimonium)”, betreft het eigenlijk een
interne kredietaanpassing. De voornaamste wijziging is het optrekken
met 2.500 EUR van artikel 250 “periodieke aflossingen van leningen”.
− Investeringen:
De
budgetwijziging
slaat
vooral
op
het
investeringsbudget. De belangrijkste transactie is de verkoop van privaat
patrimonium voor 88.068 EUR en het verrichten van een
investeringsbelegging van 91.868 EUR. Daarnaast wordt het krediet
verminderd op artikel 402 “restauratie kunstvoorwerpen” ten voordele
van artikel 4120 “grote herstellingen woning bedienaar van de
eredienst”. De budgetwijziging in het investeringsbudget leidt tot een
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•

enigszins verhoogde investeringstoelage.
Het decretaal voorzien overleg tussen centraal kerkbestuur
gemeentebestuur omtrent deze wijziging werd niet gevoerd.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

en

De budgetwijziging 2011 werd gunstig geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 20/10/2011.

UITGAVEN
Omschrijving
Verhoogde
investeringstoelage
2011
(gedeelte
Bredene)

Raming Budgetcode
1.456 EUR 79001/635-51
budget 2012

Dienst
BD

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen (Jacky Maes en Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetwijziging 2011 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.

Punt 28: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 1ste budgetwijziging
2011 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
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organisatie en werking van de erkende erediensten
Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

1ste budgetwijziging 2011 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
advies d.d. 27/10/2011 door het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context
•
en argumentatie

•

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp dient een budgetwijziging in voor
2011.
− Exploitatie: het saldo van de budgetwijziging is 0 EUR. Met uitzondering
van het voorzien van enkele beperkte kredieten op de voorheen niet
gebruikte artikels 2047 “bedrijfsgeneeskundige dienst”, 2208
“documentatie en studiedagen” en 235 “onroerende voorheffing”
betreft het eigenlijk een interne kredietaanpassing. De voornaamste
wijziging is het voorzien van 650 EUR op artikel 235 “onroerende
voorheffing”.
− Investeringen: Net als in de voorbije jaren worden de nodige kredieten
ingeschreven ter voorbereiding van de grondige renovatiewerken van
de kerk te Bredene Sas. Deze werken hebben -vooral als gevolg van
onvoorziene bijkomende werken en onzekerheid over het al dan niet
toekennen van een gewestelijke toelage- een achterstand opgelopen ten
opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan. De kerkfabriek blijft
(gedeeltelijk pro memorie) jaarlijks de nodige kredieten voorzien om de
werken aan te kunnen vatten. Door de budgetwijziging wordt een
doorgeeflening van 245.161 EUR in het budget geschreven. De
kerkfabriek meldt het gemeentebestuur echter dat ook in 2011 de
werken niet zullen aanvatten. In de praktijk dient de doorgeeflening dan
ook niet te worden opgenomen in 2011. Het betreft hier dus een
eerder technische wijziging van het budget, die in de praktijk geen echte
financiële gevolgen zal hebben. Aangezien de budgetwijziging afwijkt ten
opzichte van het meerjarenplan, dient ze wel ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Met het kerkbestuur werd afgesproken dat de werken verbonden aan de
gevraagde doorgeeflening, maar zullen kunnen worden uitgevoerd van zodra
het kerkbestuur een formele toezegging heeft dat er 30% gewestelijke
toelage is bekomen voor de werken.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

De budgetwijziging 2011 werd gunstig geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 27/10/2011.
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UITGAVEN
Omschrijving
Doorgeeflening 2011

Raming Budgetcode
245.161 EUR 79002/843-52
budget 2012

Stemmen

Met 24 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetwijziging 2011 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.

Punt 29: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2012 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•

budget 2012 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

•

Verwijzings-
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documenten

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

advies d.d. 20/10/2011 door het erkend representatief orgaan

Het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus valt
qua exploitatietoelage binnen de grenzen van het gewijzigd meerjarenplan
(wijziging 2011). Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen
van een budget door een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 47.520,58 EUR.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het budget 2012 werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 20/10/2011.

UITGAVEN
Omschrijving
Exploitatietoelage
2012

Neemt kennis

Raming Budgetcode
47.520,58 EUR 79003/435-01
budget 2012

Dienst
GD

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2012 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 30: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2012 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

budget 2012 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
advies d.d. 27/10/2011 door het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

•

Het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp valt zowel qua
exploitatietoelage als qua investeringstoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan. Zolang de toelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen
van een budget door een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 28.859,32 EUR. Hiervan is 82 % ten
laste van Bredene, zijnde 23.664,64 EUR.
In het investeringsbudget wordt een doorgeeflening aangevraagd van
254.161 EUR voor het uitvoeren van grote renovatiewerken aan de kerk.
Het exacte benodigde bedrag zal in de praktijk nog afhankelijk zijn van de
timing en de kostprijs van de uitgevoerde werken. Op basis van de laatste
ons bekende ramingen zou dit bedrag in ieder geval voldoende moeten zijn
om de meest dringende werken in de kerk uit te voeren in 2012 en 2013.
Met het kerkbestuur werd afgesproken dat de werken verbonden aan de
gevraagde doorgeeflening, maar zullen kunnen worden uitgevoerd van zodra
het kerkbestuur een formele toezegging heeft dat er 30% gewestelijke
toelage is bekomen voor de werken.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het budget 2012 werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 27/10/2011.

UITGAVEN
Omschrijving
Exploitatietoelage
2012
(gedeelte
Bredene)
Doorgeeflening
(renovatiewerken
Verslag gemeenteraadszitting 22/12/2011

Raming Budgetcode
23.664,64 EUR 79002/435-01
budget 2012
254.161 EUR 79002/843-52
budget 2012

Dienst
GD
BD
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kerk)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2012 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 31: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2012 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

budget 2012 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 20/10/2011 door het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context
•
en argumentatie

Het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Rikier valt zowel qua
exploitatietoelage als qua investeringstoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan. Zolang de toelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen
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•
•

van een budget door een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 39.935,29 EUR. Hiervan is 95 % ten
laste van Bredene, zijnde 37.938,53 EUR.
In het investeringsbudget wordt een investeringstoelage aangevraagd van
150.727 EUR, voornamelijk voor het uitvoeren van grote renovatiewerken
aan de kerk. Hiervan is eveneens 95 % ten laste van Bredene, zijnde
143.190,65 EUR.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het budget 2012 werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 20/10/2011.

UITGAVEN
Omschrijving
Exploitatietoelage
2012
(gedeelte
Bredene)
Investeringstoelage
2012
(gedeelte
Bredene)

Neemt kennis

Raming Budgetcode
37.938,53 EUR 79001/435-01
budget 2012
143.190,65 EUR 79001/635-51
budget 2012

Dienst
GD
BD

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2012 van de kerkfabriek SintRikier.

Punt 32: beleidsondersteuning - Lokale economie. Vaststellen diverse wijzigingen reglement
voor de erkenning en subsidiëring van lokale economische verenigingen (in functie van
invoering gedetailleerde subsidieregeling)

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/12/2011
houdende vaststellen ontwerp van bijgestuurd reglement voor de erkenning
en subsidiëring van lokale economische verenigingen
advies van de raad lokale economie d.d. 27/10/2011 betreffende
subsidieregeling erkende economische verenigingen

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

De gemeenteraad stelde in zitting van 26/4/2011 een reglement vast voor
de erkenning en de subsidiëring van lokale economische verenigingen. In dit
reglement werd in artikel 9 een summiere subsidieregeling uitgewerkt, die
de impliciete bedoeling had om op een later tijdstip ten gronde te worden
uitgewerkt.
De raad voor lokale economie heeft in de zittingen van 29/9 en 27/10/2011
een grondig uitgewerkt ontwerp van subsidieregeling opgesteld,
voornamelijk bestaande uit een puntenverdeling analoog aan dat van andere
sectoren (cultuur, jeugd en sport). Bovendien wordt voorgesteld om het
subsidiejaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Deze werkwijze is
blijkbaar praktischer voor de economische verenigingen en bezorgt
anderzijds het gemeentebestuur geen nadelen (NB: er is geen enkele
verplichting om een subsidiejaar te laten gelijklopen met een schooljaar,
niettegenstaande dit vaak gebeurt omdat veel verenigingen hun jaar zo
indelen). Door het verschuiven van de subsidiedatum van 1/9 naar 1/1, dient
wel een nieuwe regeling te worden uitgewerkt die vastlegt vanaf wanneer
een vereniging principieel in aanmerking komt voor subsidies. Dit kan
eenvoudiger dan in het huidige reglement het geval is: elke vereniging die
vóór de start van het budgettair jaar is erkend door het gemeentebestuur,
zou principieel in aanmerking komen om subsidie te krijgen.
De door de raad voor lokale economie voorgestelde wijzigingen treffen in
de praktijk de artikels 2, 6, 7 en 8 van het reglement voor de erkenning en
subsidiëring van lokale economische verenigingen. Het reglement zou ook
worden aangevuld met enkele toelichtende eindnoten en dit om de
leesbaarheid van het puntenstelsel niet in het gedrang te brengen.

Advies

•

De raad voor lokale economie heeft in zitting van 27/10/2011 een
voorontwerp opgemaakt van subsidieregeling voor erkende economische
verenigingen (advies op eigen initiatief, overeenkomstig artikel 9 van het
organiek reglement van de raad voor lokale economie).

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die reageert op de uiteenzetting van schepen
Eddy Gryson met betrekking tot de aangekondigde herziening van een
aantal belastingen voor ondernemers, i.c. dat een herziening geen afschaffing
is maar een verfijning kan betekenen in het voordeel van de ondernemers,
door te stellen dat bij de ondernemers in ieder geval de verwachting is
gecreëerd dat een aantal belastingen zullen verlagen of worden afgeschaft.
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt een gewijzigd reglement vast voor de erkenning en
subsidiëring van lokale economische verenigingen. Het betreft meer bepaald een
wijziging van de artikels 2, 6, 7 en 8, alsook de toevoeging van eindnoten aan het
reglement. Dit gewijzigd reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 33: secretariaat. Punt aangevraagd door raadslid William Hüppertz namens de Vlaams
Belang-fractie : ondervraging van het schepencollege over de algemene verkeerssituatie in de
Prinses Elisabethlaan

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, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009
brief d.d. 08/12/2011 van raadslid William Hüppertz met vraag om punt toe
te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 22/12/2011

•

Feiten, context
Toelichting
en argumentatie
“De Prinses Elisabethlaan is één van de belangrijkste verkeersaders in de gemeente.
Niettegenstaande deze weg recent volledig vernieuwd werd, moeten we vaststellen dat
er een blijvend probleem is op het vlak van mobiliteit in deze laan en de aanliggende
straten.”
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Tijdens de zitting wijst het raadslid ook op de belangrijke verbindingsfunctie van
de Prinses Elisabethlaan en het feit dat deze weg is gecatalogeerd als weg voor
uitzonderlijk vervoer. Tevens wordt de aandacht gevestigd op het uitermate
intensief gebruik van deze weg, wat straks nog zal worden versterkt bij de
realisatie van het project Kop van ’t Sas. Volgens het raadslid stellen zich ook
problemen bij het oprijden van de Prinses Elisabethlaan vanuit de zijstraten wat
dan weer sluipverkeer genereert.
Vragen
Kan het gemeentebestuur de nodige stappen ondernemen bij de Vlaamse
overheid (Agentschap Wegen en Verkeer) zodat:
- alsnog een wandelstrook zou worden gerealiseerd aan de kanaalzijde van de
Prinses Elisabethlaan
- de nodige maatregelen zouden worden genomen om het intensief gebruik van
deze weg te beperken
- er een meer realistisch onderzoek zou worden gevoerd met betrekking tot
het intensief gebruik
- het nodige zou worden gedaan om een vlottere toegang vanuit de zijstraten te
realiseren?
Antwoord burgemeester Steve Vandenberghe
Burgemeester Steve Vandenberghe die bevestigt dat het hier een gewestweg
betreft en die antwoordt dat bijgevolg de opmerkingen en vragen van het
raadslid zullen worden overgemaakt aan het bevoegd agentschap.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid William Hüppertz met
betrekking tot de algemene verkeerssituatie in de Prinses Elisabethlaan en het
antwoord hierop van burgemeester Steve Vandenberghe.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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