VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/03/2012

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/02/2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Raf Pyra, raadslid ;

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 27/02/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Raf Pyra, 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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/05/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Koninklijke Baan
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie) heeft, in
vergadering bijeen op 22/11/2011, gunstig advies uitgebracht over een
anoniem voorstel tot het invoeren van parkeerverbod langs de Koninklijke
Baan, rijrichting De Haan, meer bepaald ter hoogte van de doorgang naar
het domein Staf Versluyscentrum. Tal van autobestuurders stationeren
immers heel dicht bij deze doorgang, zodat het voor rolstoelpatiënten vaak
onmogelijk is voornoemde gewestweg te bereiken.
In artikels 20 en 21 van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Koninklijke Baan, meer bepaald nopens
respectievelijk het voorbehouden parkeren aan autobussen en vrachtauto’s,
zijn enkele hectometerpalen verkeerd genummerd (administratieve fout).
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn beslissing d.d. 23/05/2011
houdende intrekken en opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan).
Artikel 2
Op de Koninklijke Baan wordt, langs beide zijden, een verplicht fietspad
ingericht vanaf de grensscheiding De Haan tot de grensscheiding Oostende.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door evenwijdige onderbroken witte
strepen, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
Op de Koninklijke Baan worden de dwarsverbindingen tussen de twee rijbanen
verdeeld in twee rijstroken door middel van een volle witte streep,
overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975:
- strook ter hoogte van de Koerslaan;
- strook ter hoogte van de Zeelaan.
Artikel 4
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting De Haan, wordt verdeeld in
twee rijstroken:
•
door middel van een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel
72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf 20 meter vóór de aslijn van de Parklaan tot aan de aslijn van de Parklaan.
•
door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf 64 meter voorbij de aansluiting met de oprit Groenendijkstraat tot 170
meter vóór de aansluiting met de Parklaan
- vanaf 75 meter vóór de Parklaan tot aan de doorlopende witte lijn ter hoogte
van de Parklaan, waarbij de rechter rijstrook bestemd is voor het verkeer
komende van Oostende, rijdende richting Parklaan
- vanaf de Zeelaan tot 180 meter vóór de Koerslaan
- vanaf de Koerslaan tot aan de grensscheiding met De Haan.
Artikel 5
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting De Haan, wordt verdeeld in drie
rijstroken:
•
door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:

Verslag gemeenteraadszitting 26/03/2012

3

- vanaf de grensscheiding met Oostende tot 64 meter voorbij de aansluiting met
de oprit Groenendijkstraat, waarbij de rechter rijstrook ter hoogte van de
Groenendijkstraat bestemd is voor het verkeer komende van Oostende,
rijdende richting Driftweg
- vanaf 72 meter vóór de Zeelaan tot aan de Zeelaan, waarbij de rechter
rijstrook, vanaf 11 meter vóór de aansluiting met de Zeelaan tot aan de Zeelaan
gescheiden wordt van de midden rijstrook door middel van een doorlopende
witte streep en bestemd is voor het verkeer komende van Oostende, rijdende
richting Zeelaan en de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende
van Oostende, rijdende naar de tussenstrook van de Koninklijke Baan
- vanaf 71 meter vóór de Koerslaan tot aan de Koerslaan, waarbij de rechter
rijstrook bestemd is voor het verkeer komende van Oostende, rijdende richting
Koerslaan en de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende van
Oostende, rijdende naar de tussenstrook van de Koninklijke Baan.
Artikel 6
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, wordt verdeeld in
twee rijstroken:
•
door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- van de grensscheiding met De Haan tot 87 meter vóór de aansluiting met de
Koerslaan
- vanaf de Koerslaan tot 160 meter vóór de aansluiting met de Zeelaan
- vanaf 70 meter vóór de Zeelaan tot aan de Zeelaan, waarbij de linker rijstrook
bestemd is voor het verkeer, komende van De Haan, rijdende richting Zeelaan
- tussen de Zeelaan en de grensscheiding met Oostende.
Artikel 7
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, wordt verdeeld in
drie rijstroken door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975, vanaf 87 meter vóór de Koerslaan tot aan de westhoek van de
Koerslaan, waarbij de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer komende
van De Haan, rijdende richting Koerslaan.
Artikel 8
Op de Koninklijke Baan worden verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken
ingericht overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975:
•
richting De Haan
- vanaf 170 meter vóór de Parklaan tot aan de Parklaan, links van de rijbaan,
met een breedte van 3,3 meter
- tussen de Parklaan en de Zeelaan, links van de rijbaan, met een breedte van
3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de eerste toegang tot de parking,
gelegen in de Kapelstraat ter hoogte van de Gentstraat, met een lengte van 4
meter en een breedte van 2,2 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de tweede toegang tot de parking,
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gelegen in de Kapelstraat ter hoogte van de Gentstraat, met een lengte van 4
meter en een breedte van 2,2 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het wandelpad tegenover de
Brusselstraat met een lengte van 3,6 meter en een breedte van 2,2 meter
- vanaf 180 meter vóór de Koerslaan tot 71 meter vóór de Koerslaan, links van
de rijbaan met een breedte van 3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de doorgang naar het domein
Staf Versluyscentrum, gelegen Kapelstraat 78, lengte 3 meter
•
richting Oostende
- vanaf 160 meter vóór de Zeelaan tot 70 meter vóór de Zeelaan, links van de
rijbaan, met een breedte van 3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm vanaf 6 meter vóór de ingang naar zee Hippodroom
tot 6 meter voorbij deze ingang met een breedte van 2,2 meter.
Artikel 9
Op de Koninklijke Baan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep, vanaf de grensscheiding Oostende tot de
grensscheiding De Haan, uitgezonderd ter hoogte van de aansluitingen met de
openbare wegen en de strandingangen.
Artikel 10
Op de Koninklijke Baan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:
•
richting De Haan
- ter hoogte van de Groenendijkstraat aan weerszijden van het kruispunt
- ter hoogte van de Parklaan
- ter hoogte van de Zeelaan
- ter hoogte van de ingang naar zee Astrid
•
richting Oostende
- ter hoogte van de Groenendijkstraat aan weerszijden van het kruispunt
- ter hoogte van de Parklaan
- ter hoogte van de Zeelaan
- ter hoogte van de ingang naar zee Astrid
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 11
Op de Koninklijke Baan worden driekleurige verkeerslichten geplaatst:
•
richting De Haan
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Groenendijkstraat en op de oprit vanaf de Driftweg
- links en rechts in de rijrichting en boven de rijbaan ter hoogte van de ingang
naar zee Astrid
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Zeelaan
•
richting Oostende
- links en rechts in de rijrichting en boven de rijbaan ter hoogte van de ingang
naar zee, Astrid
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- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Groenendijkstraat
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord A33.
Artikel 12
Op de Koninklijke Baan wordt de voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte van
alle daarop uitkomende wegen vanaf de grensscheiding Oostende tot de
grensscheiding De Haan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord B9 op de
Koninklijke Baan en het verkeersbord B1 op de ondergeschikte wegen.
Artikel 13
Op de Koninklijke Baan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd :
•
aan de kant van de Driftweg met verboden rijrichting van De Haan naar
Oostende
•
aan de kant van de Duinen met verboden rijrichting van Oostende naar
De Haan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 14
Op de Koninklijke Baan is het op de volgende plaats verboden een gespan of
een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen :
•
richting De Haan
- vanaf 30 m voorbij hectometerpaal 28.8 tot aan de Zeelaan
- vanaf de Klemskerkestraat tot de Koerslaan
•
richting Oostende
- vanaf de Duinenstraat tot de Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C35.
Artikel 15
Op de Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, is het verboden in
te slaan naar links, 40 m vóór hectometerpaal 27.7, naar de dwarsverbinding ter
hoogte van de Duinenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31.
Artikel 16
Op de Koninklijke Baan is iedere bestuurder verplicht een door de pijlen
aangeduide richting te volgen :
•
richting De Haan
- oprit ter hoogte van de Klemskerkestraat;
- oprit ter hoogte van de Parklaan
•
richting Oostende en De Haan
- oprit ter hoogte van de Koerslaan
- oprit ter hoogte van de Zeelaan
- oprit ter hoogte van de Groenendijkstraat
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D1.
Artikel 17
Op de Koninklijke Baan, wordt een snelheidsbeperking ingevoerd :
•
richting De Haan
- tot maximum 70 km/uur vanaf de grensscheiding Oostende tot de aansluiting
met de Koerslaan
- tot maximum 90 km/uur vanaf de aansluiting met de Koerslaan tot
grensscheiding De Haan
•
richting Oostende
- tot maximum 90 km/uur vanaf de grensscheiding De Haan tot hectometerpaal
25.7
- tot maximum 70 km/uur vanaf hectometerpaal 25.7 tot grensscheiding
Oostende
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43.
Artikel 18
Op de Koninklijke Baan wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan personenauto’s
- rijrichting De Haan, tussen aansluiting Groenendijkstraat en hectometerpaal
27.5
- rijrichting De Haan, tussen de voetgangersbrug van strandpost 3 en
hectometerpaal 26.6
- rijrichting Oostende, tussen de aansluiting Koerslaan en de grensscheiding
Oostende
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met de
vermelding ‘3t max’
Artikel 19
Op de Koninklijke Baan wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en
minibussen, uitgezonderd op dinsdagen van 6 u tot 14 u:
- rijrichting De Haan, tussen hectometerpaal 27.5 en de inrit van de marktplaats.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9b, voorzien
van een onderbord ‘uitgezonderd op dinsdag van 6 u tot 14 u’.
Artikel 20
Op de Koninklijke Baan, rijrichting De Haan, vanaf hectometerpaal 26.6 over
een lengte van 30 meter, wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan autobussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord
E9d.
Artikel 21
Op de Koninklijke Baan, rijrichting De Haan, vanaf 30 meter voorbij
hectometerpaal 26.6 tot hectometerpaal 26.3, wordt het parkeren op de
parkeerstroken voorbehouden aan vrachtauto’s.
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord
E9c.
Artikel 22
Op de Koninklijke Baan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Hippodroom
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Astrid
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Duingat
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij de
oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de toegang naar het strand
Parklaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord.
Artikel 23
Op de Koninklijke Baan is op de volgende plaatsen het stilstaan en parkeren
verboden
•
op de gelijkgrondse berm, richting De Haan
- vanaf 33 m vóór de aansluiting met de Parklaan tot aan de aansluiting;
- vanaf 34,3 m vóór de aansluiting met de Zeelaan tot aan de aansluiting;
- vanaf 25 m vóór de verkeerslichten Astrid tot aan de lichten;
- vanaf 47,5 m vóór de aansluiting met de Koerslaan tot aan de aansluiting
•
op de gelijkgrondse berm, richting Oostende
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Hippodroom tot 6 m voorbij deze ingang;
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Astrid tot 6 m voorbij deze ingang;
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Espérance tot 6 m voorbij deze ingang;
- aan de zuidzijde 38 m vóór de aansluiting Zeelaan tot aan de Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E3.

Punt 3: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van de
besluiten van de burgemeester d.d. 03/02, 08/02 en 17/02/2012 inzake het tijdelijk verbod op
schaatsen en het betreden van ondiepe waterpartijen op het grondgebied van de gemeente

Aanwezig

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

Raf Pyra, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (algemene administratieve
politie)

Verwijzingsdocumenten

•

besluit d.d. 03/02/2012 van de burgemeester houdende tijdelijke
politieverordening betreffende het schaatsverbod op alle waterpartijen die
dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de gemeente Bredene
besluit d.d. 08/02/2012 van de burgemeester houdende opheffing van zijn
tijdelijke politieverordening d.d. 03/02/2012 betreffende het schaatsverbod
op alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de
gemeente Bredene en het instellen van het verbod op het betreden van alle
diepe waterpartijen op het grondgebied van de gemeente Bredene
besluit d.d. 17/02/2012 van de burgemeester houdende opheffing van zijn
tijdelijke politieverordening d.d. 08/02/2012 houdende verbod op het
betreden van alle diepe waterpartijen op het grondgebied van de gemeente
Bredene

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•
•

Door de gemeentelijke diensten werd gemeld dat de ijsvorming dusdanig
was dat er kon worden vermoed dat zou worden geschaatst op het
waterbekken langs de Noord-Edestraat en de vijver in het recreatiedomein
Grasduinen. Omdat werd vermoed dat het ijs nog niet voldoende dik was
en dat het schaatsen op dit waterbekken niet zonder gevaar was, werd
door de burgemeester, bij hoogdringendheid, een tijdelijke
politieverordening vastgesteld houdende schaatsverbod op alle
waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de
gemeente Bredene (besluit d.d. 03/02/2012).
Op 08/02/2012 werd voornoemd besluit van de burgemeester opgeheven
en een nieuw en ruimer verbod op het betreden van ondiepe waterpartijen
op het grondgebied ingesteld .
Op 17/02/2012 werd voornoemd besluit van de burgemeester opgeheven.
De gemeenteraad wordt, overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe
Gemeentewet, verzocht kennis te nemen van deze besluiten, genomen in
het belang van de openbare veiligheid.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het hoogdringend besluit d.d. 03/02/2012
van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening betreffende het
schaatsverbod op alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het
grondgebied van de gemeente Bredene, het hoogdringend besluit d.d.
08/02/2012 houdende het opheffen van de politieverordening van 03/02/2012 en
het instellen van het verbod op het betreden van ondiepe waterpartijen op het
grondgebied van de gemeente Bredene en het hoogdringend besluit
d.d.
17/02/2012 houdende de opheffing ervan.

Punt 4: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van feestmateriaal.
Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Raf Pyra, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context
•
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van levering van divers feestmateriaal.
Voorstel aankoop
– Nadarhekkens (de afsluithekkens worden gebruikt bij manifestaties,
festiviteiten en straat- en buurtfeesten)
– breedte: 2,50 meter- 17 spaken – kader in buis Ø 35 mm
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•

Financiële
gevolgen

– aantal: 100 stuks
– kostprijsraming: 8.550 EUR (incl. btw)
– Insteekpoten voor podium met vaste hoogte 0,40 m
– uitvoering in aluminium buisprofielen met vierkante sectie en
afgeronde hoeken
– voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer,
met geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de
kracht over de volledige oppervlakte
– aantal: 40 stuks
– kostprijsraming: 560 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming: 9.110 EUR (incl. btw).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
en
9.110 EUR 762/744-51/12/12
voor
25.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (9.110 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van volgend
feestmateriaal.
•

•

Nadarhekkens
– breedte: 2,50 meter- 17 spaken – kader in buis Ø 35 mm
– aantal: 100 stuks
– kostprijsraming: 8.550 EUR (incl. btw)
Insteekpoten voor podium met vaste hoogte 0,40 m
– uitvoering in aluminium buisprofielen met vierkante sectie en afgeronde
hoeken
– voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer, met
geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de kracht
over de volledige oppervlakte
– aantal: 40 stuks
– kostprijsraming: 560 EUR (incl. btw)

Punt 5: technische dienst - Nutsvoorzieningen. VMW. Aanpassen netleiding + wijzigen en
vernieuwen aftakkingen in de Keerweg (heraanleg voetpaden). Vaststellen van het plan, de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
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Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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, Ulrike De Ridder en Sandra
Degrande, 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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende vaststelling van
het bestek, kostprijsraming (140.887,17 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van werken voor de
realisatie van het voetpadenprogramma 2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/10/2011
houdende toewijzing van het voetpadenprogramma 2011 aan bvba Dawini,
Mottedreef 9, 9990 Maldegem, voor de prijs van 139.328,11 EUR (incl. btw)
offerte van de VMW, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk voor het aanpassen van de
netleiding + wijzigen en vernieuwen huisaansluitingen Keerweg

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

De gemeenteraad heeft in zitting van 27/06/2011 de plannen, het bestek, de
kostprijsraming (140.887,17 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(openbare aanbesteding) vastgesteld van de realisatie van het
voetpadenprogramma 2011. In dit programma werd o.a. de Keerweg
opgenomen (uitbreken van de betegeling en plaatsen van betonverharding).
Naar aanleiding van deze werken ontving ons bestuur van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk een
dossier voor het aanpassen van de netleiding en wijzigen + vernieuwen van
de aftakkingen in de Keerweg.
Kostprijsraming en financieringswijze.
− Netaanpassing: 27.396,75 EUR
− 75 % (20.547,56 EUR) ten laste van de solidariteits AIK’s (AIK =
autonome investeringskredieten)
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•
Financiële
gevolgen

− 25% (6.849,19 EUR) ten lasten van de gemeentelijke AIK’s
(momenteel beschikbaar 50.965,40 EUR)
− Vernieuwen aftakkingen (8.136 EUR) ten laste van de VMW
Totale kostprijsraming: 35.532,75 EUR

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

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
8.136,00 EUR Aftakkingen (ten laste

VMW)
27.396,75 EUR Netaanpassing
• 20.547,56 EUR
(solidariteitsfonds
AIK’s)
• 6.849,19 EUR
(gemeentelijke AIK’s–
beschikbaar
50.956,40 EUR)

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat op het plan geen afsluiter is
voorzien op de nieuw aan te leggen leiding, terwijl de legende hiervan wel
melding maakt. Het raadslid wijst ook nog op het nut van dergelijke
afsluiters bij een eventuele breuk in de leiding.

De gemeenteraad stelt vast het plan, de voorwaarden, kostprijsraming (8.136
EUR voor aftakkingen – ten laste van de VMW en 27.396,75 EUR waarvan
20.547,56 EUR ten laste van de solidariteits AIK’s en 6.849,19 EUR ten laste van
de gemeentelijke AIK’s) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure - art. 17 § 2 1° f technische specificiteit) van de opdracht van werken voor het uitvoeren van
netaanpassingen + wijzigen en vernieuwen van de aftakkingen in de Keerweg
door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Punt 6: technische dienst - Openbare werken. Ontsluiting gemeenschapszone "Grasduinen"
(toegangswegen, parking en riolering). Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van
diensten tot het stellen van voorbereidende handelingen, opmaak van een ontwerp, leiding
van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en wijze van gunnen
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Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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, Ulrike De Ridder en Sandra
Degrande, 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

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

BPA nr. 4 “Zeelaan-deel 1”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
11/08/1986
voorontwerp RUP “Campingzone”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de overeenkomst met Toerisme Vlaanderen inzake
bezetting ter bede inzake het recreatiedomein “Grasduinen”
ontwerp bestek betreffende de opdracht van diensten “Ontsluiting
gemeenschapszone “Grasduinen””

Sinds eind juni 2011 wordt het recreatiedomein “Grasduinen”, circa 9 ha
groot, gelegen tussen de campingzones van de Koningin Astridlaan en
Zandstraat, eigendom van Toerisme Vlaanderen, officieel uitgebaat door
ons bestuur. De ontsluiting van deze zone valt ten laste van de Gemeente
Bredene. Eén van de onmiddellijk noodzakelijke ingrepen is alvast het
gebied beter bereikbaar maken vanuit de Duinenstraat en Koningin
Astridlaan.
Voor de uitrusting en de toegankelijkheid van het gebied wordt via het
Kustactieplan een subsidie van 200.000 EUR toegekend. Daarvan is 100.000
EUR gereserveerd voor de aankoop van gronden en 100.000 EUR voor de
aanleg van toegangswegen, parking en riolering (ontwerp en werken).
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•

•

Financiële
gevolgen

Laatstgenoemd krediet kan worden aangewend voor het aanstellen van een
ontwerper, die zou worden belast met volgende opdracht:
- voorbereidende handelingen inzake grondverwervingen (voeren van
onderhandelingen met eigenaars gronden)
- opmaak desbetreffende metingplannen
- opmaak plannen, lasten en voorwaarden, stedenbouwkundig dossier en
kostprijsraming van de werken tot aanleg van toegangswegen, parking
en riolering, alsook de leiding van deze werken (veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering inclusief).
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-laatste uitgave) – 20 punten
- Voorgestelde methodologie en wijze van aanpak in functie van de
voorliggende opdrachtomschrijving – 50 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 – 30 punten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van de
voorwaarden van deze opdracht van diensten.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Subsidie
KAP
(verbetering
toeristische zone)

Raming Budgetcode
Dienst
BD
100.000 EUR 76601 12/12 685-51
200.000 EUR (100.000
EUR voor aankoop
gronden en 100.000
EUR voor ontwerp en
aanleg toegangswegen,
parking en riolering)

UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
80.000 EUR 76601 12/12 721-54
Aanleg toegangswegen
gemeenschapszone
100.000 EUR
“Grasduinen”
–
opmaken ontwerp

Tussenkomsten

•

Dienst
BD

Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat het beter ontsluiten van de
gemeenschapszone “Grasduinen” alleen maar positief kan worden genoemd
aangezien een betere bereikbaarheid van dit domein zal leiden tot een
intensiever gebruik. Anderzijds stelt het gemeenteraadslid vast dat de
opdracht naast de toegangswegen ook een parking betreft. Bijgevolg wenst
hij te vernemen waarvoor deze parking bestemd is. Is dit voor de huidige
invulling van het domein of zijn hier andere projecten gepland die deze
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•
•

•

•

•
•
•

parking noodzakelijk maken?
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat uit het dossier blijkt dat de
ontsluiting van het domein, i.c. de toegangswegen, de voornaamste
opdracht zal zijn van de toekomstige ontwerper.
Burgemeester Steve Vandenberghe die verwijst naar een eerdere
bespreking in de gemeenteraad met betrekking tot een mogelijk project op
de gronden van het domein “Grasduinen” en die stelt dat door het
gemeentebestuur wordt geanticipeerd op de toekomst. In dit verband
worden onderhandelingen gevoerd over eventuele projecten die evenwel
aan volgende criteria moeten voldoen: project van ééndagsrecreatie met
meerwaarde voor de campingsector. Om deze redenen worden de
onderhandelingen ook gevoerd in nauw overleg met Toerisme Vlaanderen.
De burgemeester wijst erop dat voor elk project dat hier wordt
gerealiseerd voldoende parking noodzakelijk zal zijn. Om de
onderhandelingen niet te hypothekeren kan hierover voorlopig geen
verdere informatie worden gegeven. De burgemeester verzekert wel dat
een toekomstig project zeker een meerwaarde zal hebben voor Bredene en
dat dit in nauw overleg moet gebeuren met alle participanten.
Raadslid Kristof Vermeire die betreurt dat hierover geen verdere
informatie kan worden gegeven en stelt dat dit ingaat tegen de intentie van
de burgemeester om samen met o.m. de CD&V-fracties bepaalde dossiers
voor te bereiden en uit te werken. In het verleden werd, aldus het raadslid,
ook beloofd om over dit concreet dossier een commissie op te richten wat
evenwel nog niet is gebeurd.
Voorzitter Willy Vanhooren die stelt dat het college eerst de
onderhandelingen moet voeren om nadien de gemeenteraad hierbij te
betrekken. Voorts wijst de voorzitter erop dat het hier een dossier betreft
dat pas in volgende legislatuur zal kunnen worden uitgevoerd.
Raadslid Dany Hollevoet die er nog de aandacht op vestigt dat het dossier
wel degelijk gewag maakt van de aanleg van parkings.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de studieopdracht ook het
onderzoek betreft naar de noodzakelijkheid van de aanleg van parkings.
Burgemeester Steve Vandenberghe die met betrekking tot de op te richten
commissie nog stelt dat afspraken werden gemaakt over een commissie
inzake toekomstige locatie en bouw zwembad. Het is aldus de
burgemeester nog steeds de vaste intentie van het college om ten gepaste
tijde deze commissie op te richten.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de volgende opdracht van
diensten betreffende de ontsluiting van het recreatiedomein “Grasduinen”:
*voorbereidende handelingen inzake grondverwervingen (voeren van
onderhandelingen met eigenaars gronden)
*opmaak desbetreffende metingplannen
*opmaak plannen, lasten en voorwaarden, stedenbouwkundig dossier en
kostprijsraming van de werken tot aanleg van toegangswegen, parking en
riolering, alsook de leiding van deze werken (veiligheidscoördinatie ontwerp en
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uitvoering inclusief).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze dienstenopdracht,
meer bepaald de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure.

Punt 7: technische dienst - Openbare werken.
Herinrichting speelterrrein "Dorp".
Vaststellen van de 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 Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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, Ulrike De Ridder en Sandra
Degrande, 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 de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van
gunnen van de opdracht van diensten tot opmaak van een masterplan voor
de zone Dorp
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Dorp en een masterplan voor de zone
Sas/Nukker aan Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge voor de
som van 51.691,20 EUR (incl. btw)

•
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Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

•

•

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 100.000 EUR ingeschreven
voor het uitvoeren van inrichtingswerken in het kader van het masterplan
Dorp.
De gemeenteraad heeft in zitting van 21/03/2011 vastgesteld het bestek, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van diensten tot de
opmaak van een masterplan Dorp.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15/06/2011
de opdracht van diensten voor de opmaak van een masterplan Dorp en een
masterplan voor de zone Sas/Nukker toegewezen aan Grontmij, Oostendse
Steenweg 146, 8000 Brugge voor de som van 51.691,20 EUR (incl. btw).
Met de opmaak van het Masterplan “Dorp” heeft het gemeentebestuur de
intentie om een globale en geïntegreerde ruimtelijke visie uit te werken
voor de deelkern Dorp en zijn omgeving. Vanuit een grondige analyse van
de bestaande omgeving zal een concreet stappenplan worden uitgewerkt
om de functionaliteit en ruimtelijke beeldkwaliteit van het openbaar
domein binnen de deelkern te versterken. Hierbij zal zowel rekening
gehouden worden met de gewenste verkeerssituatie binnen Bredene-Dorp,
met bijzondere aandacht naar de zwakke weggebruiker, het garanderen van
voldoende parkeervoorzieningen en voorzieningen op vlak van openbaar
vervoer, als naar de herwaardering van de verblijfs- en
ontmoetingsruimtes binnen de deelkern, met bijzondere
aandacht voor kwalitatief sport- en speelgroen, en de historische
eigenheid van Bredene-Dorp.
In het kader van dit Masterplan dringen zich volgende strategische
doelstellingen op:
- Maximaal inspelen op de historische eigenheid en identiteit van BredeneDorp;
- Aandacht voor een kwalitatief en functioneel publiek domein;
- Afstemming van de wegenis en bijhorende parkeervoorzieningen op zijn
specifieke gebruik, verkeersfunctie en ruimtelijke context;
- Behoud van waardevolle relaties met het omliggende open landschap
(zichtassen, fietsroutes,…).
Vanuit deze strategische doelstellingen wenst het college van burgemeester
en schepenen nu reeds maximaal in te zetten op de herwaardering van de
publieke ruimte rondom de kerk en zijn omgeving. Zo is gebleken dat het
basket-/voetbalterrein op het Dorpsplein dringend dient gemoderniseerd.
Het college van burgemeester en schepenen wenst dan ook nu reeds als
eerste fase van het toekomstig Masterplan, dit vertrekkend vanuit de
strategische doelstelling “kwalitatief en functioneel openbaar domein”, dit
sport-/speelterrein opnieuw aan te leggen. Ook voor de wijk Bredene-Sas,
waarvoor eveneens een Masterplan wordt opgemaakt, werd ook reeds
geopteerd voor de heraanleg van de publieke ruimte (Michel Vanden
Wegheplein) met aandacht voor de creatieve voorzieningen
(multifunctioneel sportterrein). Voor een eerste fase van de uitvoering van
de doelstellingen van het Masterplan Dorp werd in het budget 2012 een
bedrag van 100.000 EUR ingeschreven.
Het voorstel is, om met de beschikbare kredieten 2012 het speelplein Dorp
opnieuw in te richten met een multifunctioneel speelterrein (volley – basket
– voetbal) – cfr. Grasduinen.
Beschrijving multifunctioneel speelterrein
− Afmetingen: ± 12 m x ± 22 m
− De synthetische grasmat dient voorzien van een witte multisport-
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−

−

−

−

belijning
Vorm - structuur
− Het speelterrein dient te bestaan uit een volledig in vormzand
gegoten, stalen structuur die gemetalliseerd is en gegalvaniseerd
− Alle kaders dienen gebetonneerd
− Voorzien van afgestompte hoeken 45° voorzien met een minimum
afmeting van ± 2 meter
− Afstand basketbalbord frontpaneel min. 0,6 m
− Basketbalring op reglementaire hoogte
− 1 enkele toegang naar speelterrein, meer bepaald via de doelen
(geen poortje of chicane)
Frontpanelen en zijwanden
− De metalen kaders dienen bevestigd met antivandalisme bouten
− De houten planken dienen op metalen kaders bevestigd met inox
antivandalisme bouten
− Vastklemmende hoekijzers over de volledige lengte en breedte
zorgen dat het kunstgras niet kan worden opgetild (geen aparte
hoekijzers)
− Bevestiging van de planken op de kaders op de structuur door
middel van antivandalisme inoxmoeren en bouten (revetten of
nagels zijn niet toegelaten)
− Afmetingen frontpanelen:
− Hoogte: minimum 3 meter
− Lengte: minimum 5 meter
− Toevoeging aan de frontpanelen van gekleurde panelen – RAL 5010
(complementair bij de houten planken)
− De maximale afstand tussen 2 palen van de fontons mag niet meer
dan 1 meter bedragen
− Tussen de 2 palen dient een volledige metalen kader voorzien, met
in het midden daarvan nog een extra metalen versterking (minstens
iedere 70 cm dienen de planken bevestigd op een metalen
constructie).
Belangrijk
− Aparte beschermingsprofielen in de doelen die bevestigd worden in
het asfalt zijn niet toegestaan
− De palen dienen perfect geïntegreerd in de panelen en dit om
vlakke oppervlaktes te garanderen aan de binnenkant (geen ronde
en/of uitstekende palen)
− Houten planken/panelen dienen steeds bevestigd worden op
metalen frames (bevestiging hout op hout is niet toegestaan)
− Het terrein moet voorzien worden van vier hoeken van 45°
Grondbekleding
− Het kunstgras dient voorzien van natuurlijk kwartszand, dat in
ronde korrels gedroogd wordt
− Grootte van de korrels (tussen 0,2 en 0,8 mm)
− Hoeveelheid: ± 25 kg/m²
− De hoogte van de vezels bedraagt minimum 20 mm en heeft een
latex bodemlaag van minimum 2 mm
− De vezels dienen bestand tegen UV-stralen
− Waterdoorlaatbaarheid van het kunstgras: minimum 50
liter/minuut/m²
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−

−

−

De belijning heeft een breedte van ongeveer 5 cm
Uitrusting
− Elk frontpaneel dient te bevatten:
− Een doel van 3m x 2m x 1m met doelnet
− Een halve-maanvormig basketbalpaneel met versterkte anticorrosie basketbalring. De ring is bevestigd op reglementaire
hoogte. Het geheel van bord en ring is met klinkbouten op de
metalen structuur bevestigd.
− Multifunctionele metalen palen aan de buitenkant van het
terrein voor de bevestiging van een centraal net. Het monteren
en demonteren van het net op verschillende hoogten moet snel
en eenvoudig kunnen gebeuren. Het opspansysteem moet
geïntegreerd zijn in het net
Garanties:
− 10 jaar tegen houtrotting en ziektekiemen
− 10 jaar tegen corrosie van metalen onderdelen
− 5 jaar voor kunstgras tegen een voortijdige slijtage van de vezels
Materiaalbeschrijving
Componenten en materialen
− Palen: dienen gemaakt van metaalgecoat, gegalvaniseerd staal met
afmetingen van ± 100x50x3 mm, wat de stevigheid en juiste
uitlijning van de omheining dient te garanderen. Metalen frames van
50x40x2mm dienen de stijfheid te waarborgen en dienen op hun
beurt versterkt te worden door middel van verticale steunen.
Metalen frames van 3 m x 2 m (100x50x3mm)
− Metalen bastketframes (100x50x3 mm)
− Basketborden: triplex bedekt met glasvezel
− Metalen kappen (± 4 mm dik) op de toppen van alle palen
− Leuningen dienen gemaakt te zijn van gecertificeerd hardhout uit
gecontroleerde en gecertificeerde bosbouw (30 x 120 mm). De
leuningen dienen aan de bovenste dwarsbalk van de metalen frames
te worden bevestigd. De kappen die op iedere paal dienen gelast,
beschermen en verbergen de verbindingen tussen segmenten van de
leuningen
− De houten panelen dienen vervaardigd te worden uit
drukgeïmpregneerd klasse IV pijnboomhout en bevestigd te worden
op een metalen frame waaraan ze de schokken doorgeven
− Verfbehandeling
− Staalstralen: hoogdrukstalen met metaaldeeltjes om minuscule
oneffenheden op het oppervlak te creëren
− Metaalcoating: onder druk opspuiten van zink tot een dikte van
60 tot 80 µm (dwz een laag die 2 tot 3 maal dikker is dan bij de
normale thermische verzinking). Schuren en blowen
− Poederbehandeling met polyester in een dikte van 140 tot 106
µm
− Uitharden in de oven: 220°C
− De 2 multifunctionele palen, die met bouten aan de buitenzijde van
het speeloppervlak bevestigd dienen te worden, hebben een
middennet met vier verschillende hoogten (tennis – badminton –
volleybal). Het spanmechaniek dient op het net te worden
gemonteerd.
− De doelachterwanden (3x2) die in de bogen zijn geïntegreerd,
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dienen ontworpen te zijn voor netten van polyethyleen (45 x45 mm
mazen) en aan het frame te worden bevestigd door middel van
lasringen. Een horizontale balk die aan de palen moet worden
bevestigd, dient in het midden met een moer in de ondergrond
vastgezet. De doelingangen bezitten vier gelaste (brommerwerende
drempels, waarvan één uitneembaar is voor onderhoud en betere
toegankelijkheid).
− Fundering: alle metalen palen worden in betonblokken van
400x400x600 mm geplaatst.
− Kostprijsraming: 52.000 EUR (incl. btw)
Ballenvangers
− Uit te voeren in eigen regie
− Verwijderen van de omheining op de koppen
− Leveren en bijkomend plaatsing van ballenvangers
− Om te vermijden dat de ballen over de omheining en op de straat
terecht komen dienen er ballenvangers geplaatst achter de
basketbaldoelen
− De ballenvangers bestaan uit een omheining van 5 meter hoogte en
sluiten aan op de reeds bestaande afsluiting
− De vermoedelijke lengte:
− zijde van de kerk: 22 meter
− zijde speelplein: 27 meter
− De omheining dient uit hetzelfde type panelen en palen als de
bestaande afsluiting te bestaan
− De omheining op de koppen zal worden verwijderd door onze
technische dienst uitvoering
− Kostprijsraming: 15.680 EUR (incl. btw)
Terrein multisport
− Uit te voeren in eigen regie
− Uitbreken van de bestaande tegels
− Uit te voeren door een aannemer
− Het multisportterrein voorzien van een laag asfalt
− De toplaag bestaat uit AB-4C 0/10 dikte 4 cm
− Onder deze toplaag wordt een steenfundering voorzien
− Bij het plaatsen van de laag asfalt dient rekening te worden
gehouden met de helling voor het afvoeren van regenwater naar de
bestaande slikputten
− Kostprijsraming: 16.000 EUR (incl. btw)
Dit resulteert in 3 percelen van leveringen
− Perceel 1: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een
multifunctioneel sportterrein
− Kostprijsraming: 52.000 EUR (incl. btw)
− Perceel 2: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een
ballenvanger
− Kostprijsraming: 15.680 EUR (incl. btw)
− Perceel 3: opdracht van werken voor het plaatsen van asfalt
− Kostprijsraming: 16.000 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming: 83.680 EUR (incl. btw)
Het plaatsen van openbare verlichting zal het voorwerp uit maken van een
apart dossier.

Verslag gemeenteraadszitting 26/03/2012

21

Financiële
gevolgen

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

Tussenkomsten

•

•

•

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

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die vaststelt dat aan de gemeenteraad nog
geen enkel resultaat werd voorgelegd van de opdracht die op 15/06/2011
werd toegewezen aan het studiebureau Grontmij voor de opmaak van een
masterplan voor Bredene-Dorp, maar dat nu wel een project wordt
voorgelegd dat zou kaderen in de strategische doelstellingen van dit
masterplan. Het raadslid wenst dan ook te vernemen waar deze
strategische doelstellingen zijn beslist. In dit verband wijst het raadslid op
een bepaling van het bestek van de studieopdracht die stelt dat de
gemeenteraad en inwoners moeten worden betrokken bij het tot stand
komen van deze opdracht. Het raadslid wenst ook te vernemen of de
voorliggende herwaarderingsplannen passen in het masterplan zoals
uitgetekend door Grontmij of dat Grontmij hiermee voor voldongen feiten
wordt gesteld. Tevens vraagt het raadslid of nu al rekening wordt gehouden
met het feit dat de grafrust op de begraafplaats rond de kerk afloopt in
2019 en dat ook deze ruimte dient heringericht. Past de voorgestelde
locatie van het multisportterrein in de ruimtelijke herstructurering van de
volledige zone rond de kerk? Het raadslid verbaast er zich nog over dat de
opmaak van een eerste nota over dit masterplan en de voorlegging hiervan
aan de gemeenteraad en GECORO zo lang op zich moet laten wachten.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het masterplan ook
dient gekoppeld aan de voetpadenprogramma’s waarvoor het budget in
vergelijking met 2010 werd verdrievoudigd. Schepen Deroo werd, in het
kader van dit voetpadenprogramma en de masterplanning, gevraagd om na
te gaan welke voetpaden op respectievelijk korte en lange termijn kunnen
worden hersteld c.q. vernieuwd, dit in functie van eventuele bijkomende
noodzakelijke riolerings- en bestratingswerken. M.a.w. het bestuur moet
een duidelijk zicht krijgen op de werken die op korte en lange termijn
kunnen worden uitgevoerd. Het college wil slechts met een doordachte,
gefundeerde en goed onderbouwde nota het overleg met de inwoners
aangaan. Dit vergt enige tijd, aldus de burgemeester. Niettemin wil het
bestuur daarnaast ook een eerste aanzet geven inzake de uitvoering van de
masterplans Sas en Dorp, dit door de heraanleg van het Dr.
Vandewegheplein en omgeving en, in het geval van het Dorp, de
noodzakelijke heraanleg van het bestaande speelterrein op het Dorpsplein.
Met deze aanzet wil het bestuur ook een duidelijk signaal geven naar de
bevolking toe. De burgemeester benadrukt nogmaals dat hij er de voorkeur
aan geeft om de dossiers “masterplan” grondig voor te bereiden, zelfs als
dit betekent dat de voorlegging van de eerste resultaten enige tijd op zich
laat wachten.
Schepen Jacques Deroo die ook nog stelt dat voor de opmaak van het
masterplan ook een inventarisatie nodig is van de rioleringen en
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•

•

nutsleidingen, wat toch wel enige tijd vergt.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die er nogmaals de aandacht op vestigt dat
van een masterplan een totaalvisie op de ruimtelijke structuur mag worden
verwacht en dat meer in het bijzonder een visie dient ontwikkeld op de
omgeving van het Dorpsplein met inbegrepen de zone rond de kerk die kan
worden heringericht ingevolge het verstrijken van de periode van grafrust in
2019. De voorgestelde ingreep i.c. heraanleg sportterrein is weliswaar niet
van definitieve aard, maar niettemin meent het raadslid dat een duidelijke
visie hier ontbreekt.
Raadslid Jacky Maes die het college wenst te feliciteren met de wijze
waarop het budget 2012 wordt uitgevoerd. In het investeringsbudget is
immers een bedrag opgenomen van 100.000 EUR voor de uitvoering van
een 1° fase van dit masterplan en het zou bijgevolg niet correct zijn moest
dit krediet niet worden aangewend. Uiteraard mag dit geen hypotheek
leggen op de verdere uitvoering van dit masterplan, wat hier evenwel niet
het geval is, aldus het raadslid. Anderzijds meent het raadslid ook dat een
noodzakelijke nieuwe bestemming van de zone rond de kerk na 2019 niet
mag betekenen dat nu reeds geen ingrepen kunnen gebeuren op het
Dorpsplein.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die nog stelt dat zijn fractie goedkeuring zal
hechten aan het voorstel tot herinrichting van het sportterrein op het
Dorpsplein, maar dat het betreurt dat hiervoor wordt gerefereerd naar een
masterplan dat nog niet is opgemaakt.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (83.680 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van volgende opdrachten van
leveringen + bijkomend plaatsing en de opdracht van werken, nodig bij de
herinrichting van het speelterrein Dorp
− Perceel 1: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een
multifunctioneel sportterrein
− Kostprijsraming: 52.000 EUR (incl. btw)
− Perceel 2: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een
ballenvanger
− Kostprijsraming: 15.680 EUR (incl. btw)
− Perceel 3: opdracht van werken voor het plaatsen van asfalt
− Kostprijsraming: 16.000 EUR (incl. btw)

Aanleg, in eigen regie, van een
Punt 8: technische dienst - Openbare werken.
dubbelrichtingsfietspad in de Zeelaan, tussen Breeweg en Keerweg. Vaststellen plan en
voorwaarden, alsook de wijze van gunnen van diverse opdrachten derden
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Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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
Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d. 20/03/2009

•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
vademecum fietsvoorzieningen
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
plan en raming van de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de Zeelaan,
tussen Breeweg en Keerweg

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 50.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de
Zeelaan, gedeelte tussen Breeweg en Keerweg (westelijke zijde). Deze
fietsinfrastructuur, 150 meter lang en 2,5 meter breed, zal aansluiten met
het fietspad Breeweg. Ter hoogte van de Keerweg zal het pad zich splitsen
(veilige aansluiting).
De openbare werken, waarvan de kostprijs wordt geraamd op 17.030,34
EUR, btw inclusief, zouden worden uitgevoerd in eigen regie. De
stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.
Detail voorwaarden en kostprijsraming
a. Voorwaarden
- Steenslagfundering en aanleg fietspad, bestaand uit beton
- Voorzien van een berm tussen fietspad en rijweg
- Wijziging tracé gracht (vermijden confrontatie/kruising gracht/fietspad)
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Financiële
gevolgen

- Realisatie baanbed
Verwijdering van modder en organisch materiaal, wegpompen
oppervlaktewater en zorgvuldig verdichten van de bodem met trilwals.
Verdichte zone moet breder zijn dan het fietspad. Gebruik van vaste
bekistingen (buitengrenzen langs beide zijden te herleiden tot 20 cm).
Controle van het baanbedprofiel (tolerantie van 25 mm). Vullen van de
wielsporen voertuigen en machines met korrelig materiaal en verdichten.
Bevochtigen van het baanbed vóór de betonwerken
- Samenstelling beton
Levering van het beton door een BENOR-betoncentrale.
Specificaties beton
Niet gekleurd, bestand tegen dooizouten, water-cementfactor W/C is lager
dan 0,5, gehalte ingesloten lucht tussen 3 en 6 %, cementgehalte per m³
geplaatst beton mag niet lager zijn dan 350 kg en maximale nominale
korreldiameter beperkt tot 20.
- Uitvoering betonverharding
Vaste bekistingen en verdichten met trilbalk en handbediende trilnaalden
(goede verdichting ter hoogte van dagvoegen), bescherming van het beton,
dadelijk na het verwerken, tegen uitdroging, hetzij door het plaatsen van
een dampdichte folie, hetzij door het verstuiven van een curing compound
- Oppervlaktebehandeling fietspad
Eénvoudig bezemen, wat een microstructuur in dwars- of eventueel
langsrichting oplevert
- Voegen
Uitrusting van de betonverharding met krimpvoegen om krimpscheuren
tegen te gaan. Die staan loodrecht op de wegas en worden aangebracht in
het bovendeel van de verharding (5 à 24 uur na de betonneerwerken). Ze
hebben de vorm van een snede of inkeping en veroorzaken een zwakke
plek, waarlangs het beton onder invloed van trek- of buigkrachten op een
gecontroleerde manier kan scheuren. De voegen moeten een diepte
hebben van minstens 1/3 van de betonplaatdikte en een breedte van
maximum 3 mm
- Markering
Aanbrengen van bijkomende belijning ter hoogte van de oversteken.
b. Kostprijsraming
17.030,34 EUR, 21 % btw en 10 % onvoorziene kosten inclusief
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van
het plan, de kostprijsraming en de voorwaarden van de opdracht van
werken tot het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in de Zeelaan,
gedeelte tussen Breeweg en Keerweg (eigen regie) en de wijze van gunnen
van de desbetreffende opdrachten derden (beton, kraan + kraanbestuurder
etc..), meer bepaald onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure.

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

25

Fietspad
Zeelaan
tussen Breeweg en
Keerweg (eigen regie)

Tussenkomsten

•
•

beschikbaar krediet
17.030,34 EUR 421 12/12 731-60
50.000 EUR

BD

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat in dit gedeelte
Zeelaan evenmin een voetpad aanwezig is en die vraagt of tegelijkertijd ook
een voetpad wordt aangelegd.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat hier wordt geopteerd voor een
gezamenlijk voet-/fietspad analoog met het pad in de Breeweg/Zwinstraat
dat hierop zal aansluiten. Schepen Jacques Deroo verwijst ook nog naar de
onderhandelingen die momenteel worden gevoerd over de doortrekking
van de Zeelaan tot de aansluiting met de toekomstige Ebbestraat.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van het plan, de kostprijsraming
(17.030,34 EUR, btw inclusief) en de voorwaarden van de opdracht van werken
tot het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in de Zeelaan, gedeelte tussen
Breeweg en Keerweg (eigen regie). Het plan en de kostprijsraming maken
integrerend deel uit van dit besluit.
Voorwaarden
- Steenslagfundering en aanleg fietspad, bestaand uit beton
- Voorzien van een berm tussen fietspad en rijweg
- Wijziging tracé gracht (vermijden confrontatie/kruising gracht/fietspad)
- Realisatie baanbed
Verwijdering van modder en organisch materiaal, wegpompen
oppervlaktewater en zorgvuldig verdichten van de bodem met trilwals.
Verdichte zone moet breder zijn dan het fietspad. Gebruik van vaste
bekistingen (buitengrenzen langs beide zijden te herleiden tot 20 cm).
Controle van het baanbedprofiel (tolerantie van 25 mm). Vullen van de
wielsporen voertuigen en machines met korrelig materiaal en verdichten.
Bevochtigen van het baanbed vóór de betonwerken
- Samenstelling beton
Levering van het beton door een BENOR-betoncentrale.
Specificaties beton
Niet gekleurd, bestand tegen dooizouten, water-cementfactor W/C is lager
dan 0,5, gehalte ingesloten lucht tussen 3 en 6 %, cementgehalte per m³
geplaatst beton mag niet lager zijn dan 350 kg en maximale nominale
korreldiameter beperkt tot 20
- Uitvoering betonverharding
Vaste bekistingen en verdichten met trilbalk en handbediende trilnaalden
(goede verdichting ter hoogte van dagvoegen), bescherming van het beton,
dadelijk na het verwerken, tegen uitdroging, hetzij door het plaatsen van
een dampdichte folie, hetzij door het verstuiven van een curing compound
- Oppervlaktebehandeling fietspad
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Eénvoudig bezemen, wat een microstructuur in dwars- of eventueel
langsrichting oplevert
- Voegen
Uitrusting van de betonverharding met krimpvoegen om krimpscheuren
tegen te gaan. Die staan loodrecht op de wegas en worden aangebracht in
het bovendeel van de verharding (5 à 24 uur na de betonneerwerken). Ze
hebben de vorm van een snede of inkeping en veroorzaken een zwakke
plek, waarlangs het beton onder invloed van trek- of buigkrachten op een
gecontroleerde manier kan scheuren. De voegen moeten een diepte
hebben van minstens 1/3 van de betonplaatdikte en een breedte van
maximum 3 mm
- Markering
Aanbrengen van bijkomende belijning ter hoogte van de oversteken
Artikel 2
De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de wijze van gunnen van
diverse opdrachten derden (beton, kraan + kraanbestuurder etc.).

Punt 9: jeugddienst - Jeugd. Opdracht van levering van speelpleintoestellen voor verschillende
gemeentelijke speelpleinen. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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, Ulrike De Ridder en Sandra
Degrande, 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
Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van

•
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het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/02/2012
houdende goedkeuring voorstel aankoop speeltoestellen ten behoeve van
verschillende gemeentelijke speelpleinen
bestek nr. 2012/JEUGD01

In het investeringsbudget 2012 is 50.000 EUR ingeschreven voor de
aankoop van speelpleintoestellen.
Het college hechte in zitting d.d. 27/02/2012 zijn goedkeuring aan volgend
voorstel tot aankoop :
− lot 1: Zandheuvel: speelpleintoestellen voor de leeftijdscategorie 2-6
jaar (quasi volledige vernieuwing speelplein) (raming: 15.000 EUR)
− lot 2: Duinenplein: 3 veerwipjes (raming 2.750 EUR)
− lot 3: Dorp: 1 veerwipje + 1 speeltoestel voor de leeftijdscategorie 2-6
jaar (raming 6.500 EUR)
− lot 4: Roodborstjeserf: speelpleintoestellen voor de leeftijdscategorie 612 jaar (raming 22.500 EUR)
− lot 5: De Caproen: 1 vogelnestschommel
Voor de aankoop van de diverse speelpleintoestellen (raming 50.000 EUR)
werd een bestek opgemaakt.

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

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
50.000,00 EUR 761/725-54
50.000,00 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2012/JEUGD01 vast van de opdracht van
levering en plaatsing van speeltoestellen voor verschillende gemeentelijke
speelpleinen. Het bestek nr. 2012/JEUGD01 maakt integrerend deel uit van dit
besluit
Artikel 2
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Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 10: beleidsondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf. Kennisneming van het verslag
van het college van commissarissen van het boekjaar 2011, goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar 2011, verlenen van kwijting aan de bestuurders en evaluatie van de
beheersovereenkomst

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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, Ulrike De Ridder en Sandra
Degrande , raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 243 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 235, 236 en 243 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beheersovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van het boekjaar
2011
rapport over de uitvoering van de beheersovereenkomst van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2012
om aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting
− het verslag van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene voor te leggen ter kennisgeving
− de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 2011
voor te leggen ter goedkeuring
− voor te stellen kwijting te verlenen aan de bestuurders (na goedkeuring
van de jaarrekening)
− voor te stellen om de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen
het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
positief te evalueren
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf

•
•

•
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Bredene d.d. 14/03/2012 houdende kennisneming van het verslag van het
college van commissarissen, vaststelling van de jaarrekening 2011 en het
rapport inzake de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en het gemeentebestuur

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•
•

•
•

Artikel 35 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te
verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen
rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering
betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Artikel 38 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt inzake jaarrekening dat de raad van bestuur een ontwerp van
jaarrekening overmaakt aan het college van commissarissen dat binnen de
vier weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient. Het verslag van het
college van commissarissen wordt telkens na het afsluiten van het
betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen om, samen met de rekeningen en uiterlijk op 31/05, te worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 38 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt ook dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en jaarlijks en
uiterlijk op 30/03 de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring
voorlegt aan de gemeenteraad. De jaarrekening omvat de balans, de
exploitatierekening en de winst- en verliesrekening, op 31/12 van ieder jaar
afgesloten.
De rekening vertoont een batig saldo van 142.645,69 EUR dat zal
teruggestort worden aan het gemeentebestuur.
Artikel 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat rekening houdend met wat bepaald is in de
beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd
gereserveerd, de raad van bestuur beslist over de bestemming van het
resultaat van het bedrijf. Wanneer de reserve een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, beslist de raad van bestuur over de
bestemming van het resultaat van het bedrijf. Alle inbrengen van de
gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien worden, tenzij anders
bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.500.000 EUR. Dit kapitaal
mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij
ontbinding.
Een kapitaalvermindering is enkel mogelijk om
exploitatieverliezen, minderwaarden of duurzame waardeverminderingen te
compenseren. De nettowinsten worden jaarlijks, ofwel gereserveerd, ofwel
aan de gemeente uitgekeerd. De verliezen worden jaarlijks overgedragen.
Artikel 9 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt onder meer dat de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan
jaarlijks worden geëvalueerd door de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12/03/2012
beslist om
− het verslag van het college van commissarissen voor te leggen aan de
gemeenteraad ter kennisgeving
− de jaarrekening van 2011 voor te leggen aan de gemeenteraad ter
goedkeuring
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−
−

Financiële
gevolgen

aan de gemeenteraad voor te stellen om na goedkeuring van de
jaarrekening kwijting te verlenen aan de bestuurders
de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene positief
te evalueren

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Teruggave
saldo
gemeentelijke bijdrage

Raming Budgetcode
142.645,69 EUR 76210 1060111/10
AGB creditnota’s
ristorno’s

Dienst
GD
en

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van college van commissarissen
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene van het boekjaar 2010 en van het
rapport inzake de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het boekjaar 2011 goed, verleent
kwijting aan de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor
het boekjaar 2011 en evalueert de uitvoering van de beheersovereenkomst
tussen het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
positief. De jaarrekening maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Toegevoegde punten:

Punt 11: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Sandy Dobbelaere namens de sp.a fractie: voorstel tot het plaatsen van educatieve panelen en bomenleerpaden in het kader van
het natuureducatieve aanbod

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007
mail van Sandy Dobbelaere d.d. 17/03/2012

•

Feiten, context
Toelichting
en argumentatie
“Bredene heeft zich in de milieusamenwerkingsovereenkomst 2011 – 2013 onder
andere geëngageerd om de streekeigen biodiversiteit, autochtoon plantmateriaal en
duurzame ontwikkeling te promoten. Dit gebeurt gedeeltelijk aan de hand van
sensibilisering van de bevolking. Aangezien Bredene een jonge gemeente is (met meer
dan 28% inwoners jonger dan 25 jaar) lijkt het aangewezen om een stuk van die
sensibiliseringsacties ook rechtstreeks te richten op kinderen en jongeren. Ideaal gezien
gebeurt dit bovendien ter plaatse van de natuurgebieden, zoals parken of het strand.
Het gemeentebestuur kan zo een belangrijk bijdrage leveren tot de educatie van de
jonge generatie Bredenaars.
Dit kan in de praktijk worden gebracht door onder meer bomenleerpaden te
realiseren in onze openbare parken. De bestaande parken kunnen verder aangeplant
worden met nieuwe (inheemse) boomsoorten, zodat er een doordachte verzameling
en variatie aan bomen ontstaat. Deze bomen worden vervolgens telkens voorzien van
educatieve panelen met tekst en uitleg over de plant en zijn specifieke eigenschappen.
Op deze manier leren jongeren de verschillende planten (her)kennen en zien ze de
evolutie van de planten gedurende de seizoenen.
Verder stel ik ook voor dat er educatieve panelen verschijnen aan de ingangen van
de strandposten met hierop –al dan niet op een speelse manier - een korte
voorstelling van de belangrijkste dieren- en plantensoorten die onze kust telt.
Het spreekt voor zich dat die informatieve borden best telkens aangepast zijn aan de
verschillende niveaus van de jongeren en hun specifieke fysieke mogelijkheden. De
informatie op de borden moet met andere woorden zowel voor peuters als voor jong
volwassenen toegankelijk zijn, zowel inhoudelijk als praktisch. In veel gemeenten kan
men namelijk verkeerd opgestelde borden zien staan, die zo hoog zijn opgesteld dat je
enkel als volwassene het peuterspel kan spelen. Vaak zie je dan ouders die hun kind
een kwartier lang in de hoogte moeten houden. De plaatsing van de infoborden dient
hier dus rekening mee te houden.
De totstandkoming van deze panelen kan eventueel in samenwerking met de
Bredense scholen, zodanig dat de jongeren initieel worden betrokken bij dit project.
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Ook de gemeentelijke groendienst en informatiedienst beschikken reeds over
informatie om dergelijke borden desnoods eigenhandig te kunnen realiseren.”
Tussenkomsten

Schepen Erwin Feys die antwoordt dat dit voorstel voor advies zal worden
voorgelegd aan de milieuraad.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van raadslid Sandy Dobbelaere
omtrent sensibiliseringsacties inzake milieu voor kinderen en jongeren en van
het antwoord terzake van schepen Erwin Feys.

Punt 12: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, 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, Ulrike De Ridder en Sandra
Degrande, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove
en argumentatie • Raadslid Gilbert Vanleenhove die er de aandacht op vestigt dat het
ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening Zeehavengebied Oostende”
nagenoeg goedgekeurd is en die wenst te vernemen of ons bestuur hierover
om advies werd verzocht.
• Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat, voor zover
hem bekend, geen dergelijke adviesaanvraag is gebeurd.
namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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