VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/04/2012
•

•

Raadslid Gilbert Vanleenhove wenst bij de aanvang van de raadszitting, dit aansluitend op
vroegere vraagstelling van raadslid Kristof Vermeire en tevens naar aanleiding van berichtgeving
in de pers, te vernemen van de voorzitter of er wijziging is inzake fractievorming binnen de
gemeenteraad.
Voorzitter Willy Vanhooren antwoordt dat, voor zover hij weet, er geen wijziging is in de
samenstelling van de fracties binnen de gemeenteraad.

Secretariaat - Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het
Gemeentedecreet

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

artikels 29 en 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

•
•

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.
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•
•

•
•
•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

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)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/12/2011 betreffende de vaststelling
van de voorwaarden van de aankoop van een perceel grond, gelegen OudeTramstraat jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels (verwerving
voor openbaar nut)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/01/2012,
waarbij notaris Bart Van Opstal opdracht wordt gegeven over te gaan tot
het verlijden van de desbetreffende akte
e-mailbericht van nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels (Jean-Marie
Van Wanseele) d.d. 17/04/2012

De gemeenteraad heeft, in zitting van 22/12/2011, 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
– inrichten van een parking) en de overige voorwaarden van deze transactie
vastgesteld.
Door notaris Bart Van Opstal, Vijverstraat 49, 8400 Oostende, die
opdracht werd gegeven over te gaan tot het verlijden van de akte van deze
transactie, wordt thans medegedeeld dat voornoemde koopsom, het
resultaat van onderhandelingen gevoerd door ons bestuur met de verkoper
en als dusdanig opgenomen in het ontwerp van desbetreffende
verkoopovereenkomst, door de verkoper niet aanvaard wordt. De
verkoop was gebaseerd op een benaderende oppervlakte van het
onroerend goed, meer bepaald 1.103 m². Omdat bij het ontwerp van
verkoopovereenkomst geen metingplan was gevoegd, werd landmeter bvba
Koen Denys, Antoon Viaenestraat 14, 8200 Brugge, door ons bestuur
opdracht gegeven het onroerend goed op te meten. Volgens het meetplan
bedraagt de oppervlakte van het perceel grond 1.190,18 m², 87,18 m² meer
dan initieel verondersteld. De verkoper, nv Immobiliënmaatschappij Joost
Danneels, heeft kennis genomen van de werkelijke oppervlakte en is van
oordeel dat de oorspronkelijk bedongen koopsom daaraan dient aangepast.
Verkoper eist 84.845,61 EUR in plaats van 79.819 EUR. Dit bedrag blijft
onder de venale waarde van het onroerend goed, officieel geschat op
95.250 EUR. Bovendien is in het investeringsbudget 2012 voldoende
krediet beschikbaar om deze aankoop te financieren (85.000 EUR).
De gemeenteraad wordt voorgesteld bij hoogdringendheid over te gaan tot
het gedeeltelijk opnieuw vaststellen van de voorwaarden van deze
transactie, meer bepaald het opnieuw vaststellen van de koopsom.
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Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
84.845,61 EUR 421 12/12 711-60
A.P.-code 11.2.07
85.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad gaat, bij hoogdringendheid, over tot het gedeeltelijk opnieuw
vaststellen van de voorwaarden van 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, meer bepaald het opnieuw vaststellen van
de koopsom (84.845,61 EUR in plaats van 79.819 EUR).

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/03/2012

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;
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Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 26/03/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Algemeen.
Metsu wegens ouderschapsverlof

Kennisneming beëindiging vervanging raadslid Liesbeth

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 16 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 23/01/2012 van
verzoekschrift van raadslid Liesbeth Metsu tot vervanging wegens
ouderschapsverlof

Feiten, context
•
en argumentatie

Raadslid Liesbeth Metsu heeft zich tijdens de periode van haar
ouderschapsverlof n.a.v. de geboorte van haar 2de kindje laten vervangen
door Sandra Degrande tijdens de gemeenteraden van januari, februari en
maart.
Bij het verstrijken van de periode van vervanging moet de gemeenteraad
akte nemen van de beëindiging van de vervanging. De Vlaamse regering
moet hiervan in kennis gesteld worden binnen een periode van 20 dagen.

•
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de beëindiging van de vervanging van
raadslid Liesbeth Metsu door Sandra Degrande.
Afschrift van onderhavig besluit wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regering
binnen de 20 dagen.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO op maandag 25/06/2012.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

aangetekend schrijven FINIWO d.d. 26/03/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2012
betreffende de voordracht van Etienne Vercarre en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 25/06/2012

Feiten, context
•
en argumentatie

Op maandag 25/06/2012 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van FINIWO plaats met volgende agendapunten :
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•

Stemmen

- Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
- Jaarrekening 2011
- Verslag van de commissaris
- Kwijting aan bestuurders en commissaris
- Statutaire benoemingen
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Etienne Vercarre : effectief vertegenwoordiger
- Ulrike De Ridder : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Etienne Vercarre bekomt 20 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 3 onthoudingen.
• Ulrike De Ridder bekomt 20 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
FINIWO op 25/06/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO van 25/06/2012.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO op maandag 25/06/2012.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers en goedkeuring statutenwijziging

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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
Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
aangetekend schrijven van IMEWO d.d. 23/03/2012 betreffende de
algemene vergadering der aandeelhouders op 25/06/2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2012
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op 25/06/2012

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Op maandag 25/06/2012 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van IMEWO plaats met volgende agendapunten :
- Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlagen
- Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2011
- Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten
en waarderingsregels)
- Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris
met betrekking tot het boekjaar 2011
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
- Ulrike De Ridder: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 20 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 3 onthoudingen.
• Ulrike De Ridder bekomt 20 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/003, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
IMEWO op 25/06/2012.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IMEWO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO van 25/06/2012.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders
van
WVI
op
vrijdag
11/05/2012.
Aanduiding
gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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,
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raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van WVI d.d. 21/03/2012 betreffende de algemene vergadering der
aandeelhouders op 11/05/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2012
betreffende de voordracht van Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op 11/05/2012

•

•

Feiten, context
Op vrijdag 11/05/2012 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders van
en argumentatie WVI plaats met volgende agendapunten :
- Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d.
07/12/2011
- Verslag van de raad van bestuur
- Verslag van de commissaris-revisor
- Jaarrekeningen 2011
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
- Benoeming 3 nieuwe vertegenwoordigers in de regionale comités: de
heer Jan Defreyne, aandelen A, in het regionaal comité te RoeselareTielt, de heer Peter Defreyne, aandelen B, in het regionaal comité
Roeselare-Tielt en de heer André Ramoudt, aandelen B, in het regionaal
comité Westhoek
- Mededelingen
• Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Sandy Dobbelaere: effectief vertegenwoordiger
- Etienne Vercarre: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 20 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 3 onthoudingen.
• Etienne Vercarre bekomt 20 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 en Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 11/05/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van WVI van 11/05/2012.

Punt 6: beleidsondersteuning - Verkeer en mobiliteit. Overeenkomst Vlaams Gewest Vlaamse Vervoermaatschappij - Gemeente Bredene inzake mobiliteit (moederconvenant
35002/00). Goedkeuring voorwaarden

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d. 20/03/2009

Verwijzingsdocumenten

•
•

mobiliteitsconvenant 35002/0 d.d. 02/07/1997
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/09/1996 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant Vlaams Gewest – Vlaamse
Vervoermaatschappij – Gemeente Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/03/2004
inzake het afsluiten van de modules nrs. 3 (herinrichting van de
doortochten) en 4 (subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen)
betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9),
een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2009 houdende de goedkeuring
van de voorwaarden van de volgende overeenkomsten betreffende de
herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9), een
gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente Bredene :
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – herinrichting van de doortochten (inpassing van de doortocht
van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn ruimtelijke
omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen (aanbrengen of vernieuwen van een aan
de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de
doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde
omgeving met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/10/2009
houdende opheffen van de beslissing d.d. 22/03/2004 houdende afsluiten van
de modules nrs. 3 (herinrichting van de doortochten) en 4 (subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen) betreffende de herinrichting van de
doortocht Prinses Elisabethlaan (N9), een gecombineerd project Vlaams
Gewest-Gemeente Bredene en het afsluiten van de volgende
overeenkomsten betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan (N9), een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene:
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – herinrichting van de doortochten (inpassing van de doortocht
van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn ruimtelijke
omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen (aanbrengen of vernieuwen van een aan
de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de
doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde
omgeving met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit)
verslag van de auditcommissie afdeling Wegen West-Vlaanderen en De Lijn

•

•

•

•
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•

West-Vlaanderen d.d. 12/02/2012
brief d.d. 12/03/2012 van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
ontwerp moederconvenant 35002/00

Feiten, context •
en argumentatie

De Vlaamse regering heeft op 02/04/1996 gestalte gegeven aan het
mobiliteitsconvenant, als nieuw beleidsinstrument, teneinde een
geïntegreerd en duurzaam mobiliteitsbeleid te bevorderen. De bedoeling
was de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te
verbeteren en de vervoersvraag te beheersen door middel van ruimtelijke
herstructurering en selectieve bereikbaarheid van de auto, gekoppeld aan
een verhoogde bereikbaarheid door een versterking van de alternatieve
vervoersmiddelen.
• In 1996 heeft Bredene een mobiliteitsconvenant afgesloten met het Vlaams
Gewest en de Vlaamse Vervoermaatschappij. Door het afsluiten van deze
overeenkomst heeft ons bestuur zich ertoe verbonden een werkinstrument
te creëren, namelijk het mobiliteitsplan.
• Ons gemeentelijk mobiliteitsplan, opgemaakt door Grontmij, werd door de
provinciale auditcommissie conform verklaard op 19/05/2004.
• In het kader van de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan
(gewestweg N9), een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene, werden door het college van burgemeester en schepenen, in
zitting van 22/03/2004, volgende overeenkomsten afgesloten:
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – herinrichting van de doortochten (inpassing van de doortocht
van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn ruimtelijke
omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen (aanbrengen of vernieuwen van een aan
de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de
doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde
omgeving met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit).
• Er dienden noodzakelijk nieuwe desbetreffende overeenkomsten afgesloten,
omdat de herinrichting van de N9 noodzakelijk diende gerealiseerd te
worden voor een gedeelte buiten de doortocht (wegvak van een
gewestweg, dat in de bebouwde kom ligt), om reden dat langs de
gewestweg N9 - Brugsesteenweg (verlengde van de Prinses Elisabethlaan)
een commercieel centrum werd ingeplant, meer bepaald buiten de
bebouwde kom, tussen kilometerpunt 114,96 en 115,2.
• Het gewest verbindt er zich toe op zijn kosten te zorgen voor de
herinrichting van de doortocht (ook de bijkomende 0,24 km N9 Brugsesteenweg), uitgezonderd bepaalde kosten ten laste van de Gemeente
Bredene, zoals leveren en plaatsen stoepen en straatmeubilair, leveren en
aanplanten groen en aanleggen van of aanpassen van DWA-riolering en het
percentage in de RWA-riolering, niet ten laste van het gewest. Door de
inplanting van het commercieel centrum dienen, wat de openbare
verlichting betreft, 12 bijkomende lichtpunten geplaatst. Het Vlaams
Gewest betaalt een forfaitair (niet-geïndexeerd) bedrag van 75.000 EUR per
km gewestweg voor de wegverlichting. De totale lengte van de herinrichting
van de doortocht bedraagt 1,14 km (gedeelte buiten bebouwde kom
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•

•

•

•

•

inbegrepen). Het bedrag van 75.000 EUR dient als éénmalige en globale
tegemoetkoming aan de lokale overheid voor de kosten, die verbonden zijn
aan de plaatsing, het beheer, het elektriciteitsverbruik en het onderhoud
van de verlichting en wordt ineens betaald na de voorlopige oplevering van
de werken.
De gemeenteraad is, in zitting van 21/09/2009, overgegaan tot het
goedkeuren van de voorwaarden van de nieuwe overeenkomsten
betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9),
een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente Bredene:
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – herinrichting van de doortochten (inpassing van de doortocht
van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn ruimtelijke
omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen (aanbrengen of vernieuwen van een aan
de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de
doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde
omgeving met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit).
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 12/10/2009
beslist de beslissing d.d. 22/03/2004 houdende afsluiten van de modules nrs.
3 (herinrichting van de doortochten) en 4 (subsidiëring van wegverlichting
langs gewestwegen) betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan (N9), een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene op te heffen om de volgende overeenkomsten af te sluiten
betreffende de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9),
een gecombineerd project Vlaams Gewest-Gemeente Bredene:
- Module nr. 3 (Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoermaatschappij-Gemeente
Bredene) – herinrichting van de doortochten (inpassing van de doortocht
van de N9 door de bebouwde kom van de gemeente in zijn ruimtelijke
omgeving en herinrichting met het oog op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom)
- Module nr. 4 (Vlaams Gewest-Gemeente Bredene) – subsidiëring van
wegverlichting langs gewestwegen (aanbrengen of vernieuwen van een aan
de bebouwde omgeving aangepaste wegverlichting ter hoogte van de
doortocht van deze gewestweg en overgangsgebieden in de bebouwde
omgeving met het oog op het bevorderen van de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit).
Op 6/3/2012 heeft Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, K. Albertlaan 1laan 1.2- bus 82 te 8200 Brugge het advies van de auditor d.d. 13/2/2012
bezorgd waaruit blijkt dat de aanvullende projectnota nopens de Prinses
Elisabethlaan (N9)-module 4 conform verklaard wordt zodat er kan
worden aanspraak gemaakt op de subsidiëring (75.000 EUR).
Op 12/3/2012 heeft Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, K. Albertlaan 1laan 1.2- bus 82 te 8200 Brugge medegedeeld dat een “nieuw”
moederconvenant moet worden ondertekend door de gemeente. Het
oorspronkelijke is immers vervallen en er kan geen koepelmodule
ondertekend worden door de minister zonder geldig moederconvenant.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de goedkeuring
van de voorwaarden van deze overeenkomst.
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Tussenkomsten

•

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat er in het auditverslag sprake is
van een evaluatie met betrekking tot het bromfietsverkeer en
parkeerruimte. Het raadslid vraagt om deze evaluaties eerst te bespreken in
de verkeerscommissie.
Burgemeester Steve Vandenberghe die hierop bevestigend antwoordt.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst Vlaams Gewest –Vlaamse Vervoermaatschappij - Gemeente
Bredene inzake mobiliteit (moederconvenant 35002/00).
Dit document maakt integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 7: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket
2011.
Aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat.
Goedkeuring meeruitgaven

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, 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
Wet d.d. 26/03/1971 houdende bescherming van de oppervlaktewateren

•
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Verwijzingsdocumenten

•

•

•
•
•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

tegen verontreiniging
Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuvergunning (VLAREM II)
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Decreet d.d. 24/12/2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 (Programmadecreet), inzonderheid artikel 86
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de kaderovereenkomst met de VMW inzake het
verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van de kaderovereenkomst Gemeente BredeneVMW inzake het verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud
en de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het definitief
zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/02/2011 houdende vaststelling van
het programma-takenpakket 2011 Rio Act
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende goedkeuring van
de voorwaarden en de kostprijsraming (32.489,72 EUR, btw inclusief) van
de opdracht van werken tot het aanpassen van de rioolpompstations
Brugsesteenweg en Hasseltstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/03/2011
houdende opdracht aan de VMW om, in het kader van Rio Act –
programma takenpakket 2011, de werken tot renovatie van de
rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat, toe te wijzen
overeenkomstig de vigerende regelgeving overheidsopdrachten

De aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat,
deel uitmakend van het programma-takenpakket 2011 Rio Act, vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 21/02/2011, werden door de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening administratief afgehandeld en dit
conform de overeenkomst Gemeente Bredene-cvba VMW d.d. 05/05/2008
inzake het verstrekken van dienstverlening voor de uitbouw, het onderhoud
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel.
Voornoemde nutsmaatschappij werd door het college van burgemeester en
schepenen, in zitting bijeen op 28/03/2011, opdracht gegeven om, in het
kader van Rio Act-programma takenpakket 2011, de werken tot renovatie
van de rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat toe te wijzen
overeenkomstig de vigerende regelgeving overheidsopdrachten. Vandaar
dat het toewijzingsbedrag diende geraamd (26.851 EUR, btw exclusief).
Overzicht ingediende facturen
Factuur 1 – 967,69 EUR
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•

Financiële
gevolgen

Factuur 2 – 10.713,34 EUR
Factuur 3 – 993,78 EUR
Factuur 4 – 1.496,36 EUR
Factuur 5 – 15.536,24 EUR
Totaal: 29.707,41 EUR, btw exclusief
De opdracht van werken wordt bijgevolg bezwaard met een meeruitgave,
meer bepaald 2.856,41 EUR (overschrijding van 10,64 %). Overwegende
dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan 10 % van het
toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad zijn
goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten. Er rest nog voldoende
krediet om deze uitgaven te financieren (5.292,59 EUR).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aanpassingswerken
rioolpompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat (keuring
inclusief)

Tussenkomsten

•

•

•
•

Stemmen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
2.856,41 EUR 87710 12/11 732-51
5.292,59 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat de gemeenteraad
hier wordt verzocht om meeruitgaven goed te keuren en dat deze
meeruitgaven dienen gestaafd door een vorderingsstaat. In het dossier is
dan ook sprake van vorderingsstaten maar deze documenten ontbreken in
het dossier. Het raadslid wijst nog op het belang van deze vorderingsstaten
die een toelating inhouden van de ontwerper/architect om de facturen van
de aannemer te betalen.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het college en de bevoegde
dienst dezelfde opmerking hebben geformuleerd. Door het specifieke
karakter van de overeenkomst met de VMW ligt zowel de uitvoering van
het werk als de controle erop bij de watermaatschappij. De meerkost werd
dan ook gestaafd door de VMW aan de hand van de gepresteerde uren en
de registratie van deze prestaties.
Raadslid Dany Hollevoet die nog opmerkt dat deze stavingsdocumenten
ontbreken in het dossier en dat de controles van de ingenieur/architect van
de VMW toch het voorwerp moeten hebben gevormd van een verslag.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die verduidelijkt dat de opdracht
aan de VMW een opdracht van diensten betrof en geen opdracht van
werken en dat bijgevolg de meerkost niet moet worden bewezen aan de
hand van de controle van de vorderingsstaten maar wel door het
gepresteerd aantal uren.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (2.856,41 EUR,
btw exclusief) in het kader van de opdracht van werken tot aanpassing van de
rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat, deel uitmakend van het
programma-takenpakket 2011 Rio Act, dat door de VMW werd toegewezen.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
dienstenverstrekker
Aanpassingswerken
rioolpompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat
(keuring
inclusief) – meeruitgave
VMW

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
2.856,41 EUR 87710 12/11 732-51

Punt 8: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel.
programma 2012

Rio Act.

Vaststellen van het

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
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Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuvergunning (VLAREM II)
Decreet d.d. 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/10/2004 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
Decreet d.d. 24/12/2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 (Programmadecreet), inzonderheid artikel 86

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/10/2007 houdende vaststelling van
het ontwerp zoneringsplan voor de gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de kaderovereenkomst met de VMW inzake het
verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van de kaderovereenkomst Gemeente BredeneVMW inzake het verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud
en de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het definitief
zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/02/2011 houdende vaststelling van
het programma-takenpakket 2011 Rio Act

Op 05/05/2008 heeft de Gemeente Bredene met de cvba VMW een
overeenkomst afgesloten betreffende de uitbouw, het onderhoud en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel (taken inzake de planning, de
(uit)bouw en de exploitatie van deze infrastructuur en het oplossen van de
juridische en administratieve randproblemen, die zich ter zake stellen). De
VMW, die de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van onze
gemeente, biedt hierbij een specifiek dienstenpakket aan, dat ontwikkeld is
voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet. Voor de
invulling en uitvoering van dit dienstenpakket heeft de VMW,
overeenkomstig de vigerende regelgeving inzake overheidsopdrachten, een
kaderovereenkomst afgesloten met nv Aquafin (samenwerkingsproject Rio
Act). De VMW kan naast nv Aquafin, ook andere onderaannemers
engageren voor taken, andere dan die taken, opgenomen in de
kaderovereenkomst VMW-nv Aquafin.
Mogelijke taken
* Inventarisatie bestaand rioleringsstelsel
* Uitwerken onderbouwde visie voor uitbouw van een rioleringsstelsel
(detecteren ecologische en hydraulische knelpunten, ontwikkelen
toekomstvisie voor verdere uitbouw rioleringsstelsel etc….)
* Jaarlijks opmaken van een rollend investerings-, onderhouds- en

Verslag gemeenteraadszitting 23/04/2012

18

•

renovatieprogramma en instaan voor de volledige coördinatie en realisatie
ervan
* Dagelijks beheer volledig rioleringsstelsel
* Klantencontactcentrum
* Boekhoudkundige ondersteuning
De technische administratie stelt voor het programma-takenpakket 2012
Rio Act als volgt samen te stellen
Investeringsbudget
- Opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) – 15.000 EUR
Opmaak van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de gemeente –
regeling van de projecten met betrekking tot respectievelijk de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting, evenals de
noodzakelijke afstemming van de projecten – afbakening van de
verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van zuivering van
afvalwater – verwezenlijking doelstellingen Kaderrichtlijnwater.
De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zullen bepalen welke
rioolprojecten prioritair zijn en waar een uitzondering kan bekomen
worden op de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het is de bedoeling
van deze plannen een bindend afsprakenkader te maken.
- Afkoppelen strandpost 1 (drukleiding) – studie, veiligheidscoördinatie en
werken – 84.367,25 EUR
Strandpost 1 is niet aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Op
strandpost 1 bevindt zich een septische put, die tijdens het zomerseizoen
meermaals per week dient geledigd. Vandaar de noodzaak deze post door
een persleiding te verbinden met de riool Driftweg
Exploitatiebudget
Dagelijks beheer pompstations Hasseltstraat en Brugsesteenweg – 10.500
EUR
- Ingrepen pompstation Hasseltstraat om de terugstroming vanuit het
grachtenstelsel te vermijden
- Aansluiting 2 pompstations op alarmcentrale
- Alarmbewaking, jaarlijkse grondige inspectie pompinstallaties, preventief
onderhoud, interventies bij alarmmelding en ruimingswerken
(Hasseltstraat eens per jaar en Brugsesteenweg tweemaal per jaar)
Coördinatie en management Rio-Act takenpakket – 9.000 EUR
Coördinatie, organisatie, management en afstemming van de verschillende
taken binnen het Rio-Act takenpakket, financiële en juridische opvolging,
boekhoudkundige dienstverlening, overleg en communicatie gemeente.

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Gebiedsdekkende
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btw) beschikbaar krediet
15.000 EUR 87710 12/12 733-60

Dienst
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uitvoeringsplannen

15.000 EUR

Afkoppelen strandpost 1
(drukleiding) – studie,
veiligheidscoördinatie en
werken

84.367,25 EUR 87710 12/12 732-51
85.000 EUR

BD

Dagelijks
beheer
pompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat
+
coördinatie
en
management
Rio-Act
takenpakket

19.500 EUR 87710 12/12 122-01
36.125 EUR

GD

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het programma-takenpakket 2012 Rio Act als volgt vast:
Investeringsbudget
- Opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) – 15.000 EUR
Opmaak van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de gemeente –
regeling van de projecten met betrekking tot respectievelijk de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting, evenals de
noodzakelijke afstemming van de projecten – afbakening van de
verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van zuivering van
afvalwater – verwezenlijking doelstellingen Kaderrichtlijnwater.
De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zullen bepalen welke
rioolprojecten prioritair zijn en waar een uitzondering kan bekomen
worden op de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het is de bedoeling
van deze plannen een bindend afsprakenkader te maken.
- Afkoppelen strandpost 1 (drukleiding) – studie, veiligheidscoördinatie en
werken – 84.367,25 EUR
Strandpost 1 is niet aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Op
strandpost 1 bevindt zich een septische put, die tijdens het zomerseizoen
meermaals per week dient geledigd. Vandaar de noodzaak deze post door
een persleiding te verbinden met de riool Driftweg
Exploitatiebudget
Dagelijks beheer pompstations Hasseltstraat en Brugsesteenweg – 10.500
EUR
- Ingrepen pompstation Hasseltstraat om de terugstroming vanuit het
grachtenstelsel te vermijden
- Aansluiting 2 pompstations op alarmcentrale
- Alarmbewaking, jaarlijkse grondige inspectie pompinstallaties, preventief
onderhoud, interventies bij alarmmelding en ruimingswerken
(Hasseltstraat eens per jaar en Brugsesteenweg tweemaal per jaar)
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Coördinatie en management Rio-Act takenpakket – 9.000 EUR
Coördinatie, organisatie, management en afstemming van de verschillende
taken binnen het Rio-Act takenpakket, financiële en juridische opvolging,
boekhoudkundige dienstverlening, overleg en communicatie gemeente

Punt 9: technische dienst - Gebouwen.
eindstaat (aannemer Vandenbussche)

Renovatie gemeentelijk zwembad.

Goedkeuring

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden van een opdracht van diensten tot opmaak van een studie
betreffende de toestand van de sportinfrastructuur, gelegen Spuikomlaan
21, alsook de wijze van gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2008
houdende toewijzing aan nv Grontmij van een opdracht van diensten tot
opmaak van een studie betreffende de toestand van de sportinfrastructuur,
gelegen Spuikomlaan 21
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting

•

•

•
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d.d. 21/09/2009 van de finale versie van de studie betreffende de bestaande
toestand van de sportinfrastructuur, gelegen Spuikomlaan 21, opgemaakt
door nv Grontmij
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/01/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en wijze van gunnen
(algemene offerteaanvraag) betreffende de renovatie van het gemeentelijk
zwembad
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/02/2010
houdende toewijzing aan bvba Architectenbureau Luk Derycke, Korte
Torhoutstraat 37, 8900 Ieper van de opdracht van diensten tot opmaak van
een ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) voor de renovatie
van het gemeentelijk zwembad (geraamde som van 100.000 EUR – incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/09/2010 houdende vaststelling:
− van het bestek, kostprijsraming (606.525,82 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de diverse opdrachten
van
werken
(voorbereidende
werken
–
werfinrichting,
ruwbouwwerken,
timmerwerken,
dakwerken,
schrijnwerk,
voltooiingswerken en elektriciteitswerken) in het kader van de
renovatiewerken
− van het programma van werken uit te voeren in eigen regie,
kostprijsraming (125.000 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) meer bepaald volgende percelen in het kader van de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad
− perceel 1: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 4
startblokken, 1 springplank en 1 reddersstoel-ladder in inox
− perceel 2: opdrachten van levering van het nodige materiaal met het
oog op de uitvoering van werken in eigen regie (verf, wit plexiglas,
voegsel, bevloering, e.a.)
− perceel 3: opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 2
speelelementen (klein zwembad)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/10/2010
houdende toewijzing van de opdracht van renovatiewerken aan het
gemeentelijk zwembad (voorbereidende werken – werfinrichting,
ruwbouwwerken,
timmerwerken,
dakwerken,
schrijnwerk,
voltooiingswerken en elektriciteitswerken) aan Vandenbussche nv,
Groendreef 21 te 9880 Aalter (kostprijs 531.005,58 EUR - incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/02/2011
houdende goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen bij de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad, meer bepaald weglaten van
koepels – variante steeldeck (coating laagdikte 25µ) en vervangen raam
door gevelbekleding (alu-bardage) keuken cafetaria (kostprijs - 8.357,48
EUR – incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2011
houdende goedkeuring van de voorgestelde wijziging bij de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad, meer bepaald de automatische
inkomdeurgehelen met paniekontsluiting (meerprijs 4.719 EUR – incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/03/2011
houdende goedkeuring van de voorgestelde wijziging bij de renovatie van
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het gemeentelijk zwembad, meer bepaald het voorzien van alu-schrijnwerk
ter hoogte van de cafetaria (3 vaste ramen + schuifraam/dubbele deurgeheel
+ paniekontsluiting + deurdragers) – kostprijs 19.530,27 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/04/2011
houdende goedkeuring van de bijkomende wijzigingen inzake de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad, meer bepaald vakwerk dakrand
voorgevel + kokerprofielen gevel (t.p.v. keuken), vervanging kokerprofiel
achtergevel, bepleisteren bakstenen deel zijgevel links van het zwembad,
spuwers + maken dak/wanddoorgang sporthal en zwembad (kostprijs
21.765,36 EUR – incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/06/2011
houdende goedkeuring van de bijkomende wijzigingen inzake de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad (bijkomende alu gevelbekleding /
herstel gevelbekleding / roosters stookplaats / afwerken zijwanden zwemhal
– boven ramen zuidgevel (kostprijs 16.279 EUR - incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/07/2011
houdende goedkeuring van een bijkomende wijziging inzake de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad, meer bepaald het vervangen van
het elektrisch bord conform AREI, aanstekingen op front, nazien aarding en
aanpassen, aansluiten van bestaande en nieuwe bekabeling + opmaken
schema voor keuring (kostprijs 9.815,52 EUR – incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/10/2011
houdende het bevestigen van de bijkomende werken inzake de
renovatiewerken gemeentelijk zwembad, meer bepaald cementeren
buitengevel, maken van spuwers in dakopstand, plaatsen bijkomende
verlichting, alu-dorpel en opkuiswerken (kostprijs 16.529,82 EUR – incl.
btw)
eindstaat van de renovatiewerken gemeentelijk zwembad (aannemer
Vandenbussche nv, Groendreef 21, 9880 Aalter)

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30/10/2010
de opdracht van de renovatiewerken aan het gemeentelijk zwembad
(voorbereidende
werken
–
werfinrichting,
ruwbouwwerken,
timmerwerken,
dakwerken,
schrijnwerk,
voltooiingswerken
en
elektriciteitswerken) toegewezen aan Vandenbussche nv, Groendreef 21 te
9880 Aalter, voor de prijs van 531.005,58 EUR (incl. btw).
Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds in diverse zittingen
bijkomende werken aan het gemeentelijk zwembad (o.a. variante
inkomgeheel, alu-schrijnwerk cafetaria, meerdikte coating steeldeck,
kokerprofiel, bardage keuken, bijkomende gevelbekleding, bijkomende
binnenbekleding, vervangen elektrisch bord, cementeren van de buitengevel,
maken van spuwers in dakopstand, plaatsen van bijkomende verlichting en
een grondige schoonmaakbeurt) goedgekeurd (98.921,69 EUR – incl. btw).
Het totaal bedrag (toewijzingen + aanpassingen) = 611.287,07 EUR (incl.
btw).
Van Algemene Bouwonderneming Vandenbussche ontving ons bestuur de
eindstaat renovatiewerken gemeentelijk zwembad.
Detail eindstaat:
− A-staat (toewijzingsbedrag):
438,845,44 EUR
− B-staat (effectieve hoeveelheden):
10.149,12 EUR
− C-staat (verrekeningen):
82.578,00 EUR
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Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

− Contractuele herzieningen (lonen, sociale lasten):
12.092,63 EUR
− Totaal:
543.665,19 EUR
− btw:
114.169,69 EUR
− Algemeen totaal (incl. btw)
657.834,88 EUR
Meeruitgave: 46.547,81 EUR
In het investeringsbudget is een bedrag van 73.500 EUR ingeschreven voor
het financieren van de meeruitgave van de herinrichting accommodatie
zwembad – afrekening.
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10% van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Eindstaat herinrichting
46.547,81 EUR 764/724-60/12/11
zwembad (aanneming
50.196,99 EUR
Vandenbussche)

Tussenkomsten

•

•

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat een “triestig” dossier voorligt en
dat fractieleider Kristof Vermeire dit in het verleden ook reeds diverse
malen heeft aangehaald. Het raadslid stelt vast dat reeds in juni 2008 een
studieopdracht werd gegeven met betrekking tot het zwembad en dat deze
studie pas in september 2009 werd voltooid. Ondanks deze voorstudie en
de lange voorbereidingstijd moet, aldus het raadslid, worden vastgesteld dat
tijdens de uitvoering van de werken niet minder dan 7 beslissingen nodig
waren van het college van burgemeester en schepenen inzake diverse
meerwerken en/of wijziging van de opdracht. De 7 beslissingen van het
college betroffen telkens meerdere wijzigingen of aanvullende werken. Het
betrof hier geenszins telkens werken die noodzakelijk waren door niet te
voorziene omstandigheden. Dit resulteert in een meerkost van ruim
46.000 EUR en dit voor een gebouw waarvan men zegt dat het nog
maximaal 10 jaar kan meegaan. Raadslid Gilbert Vanleenhove catalogeert
dit dossier dan ook als klungelwerk 1° klasse en als een voorbeeld van hoe
het niet moet.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het studiebureau steeds heeft
gesteld dat rekening diende gehouden te worden met niet te voorziene
werken. Het college van burgemeester en schepenen heeft op deze
waarschuwing ook geanticipeerd door voldoende meerkredieten in te
schrijven voor deze werken. Wat betreft de beperkte levensduur van het
zwembad stelt de schepen dat dit inderdaad zo is voor wat betreft de
zwembadinstallatie maar niet voor het gebouw. Het gebouw zal straks dan
ook, bij ingebruikname van een nieuw zwembad, een andere functie krijgen.
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Burgemeester Steve Vandenberghe die er de aandacht op vestigt dat met
architect Deryckere werd gekozen voor een specialist inzake bouw en
renovatie van zwembaden. Bij de voorlegging van het dossier aan de
gemeenteraad werd ook telkens gesteld dat binnen afzienbare tijd de bouw
van een nieuw zwembad zich opdringt maar ook dat door de werken het
gebouw straks een andere bestemming zal kunnen krijgen.
De
burgemeester geeft ook nogmaals aan dat in het budget rekening werd
gehouden met meeruitgaven precies omdat uit de bevindingen van het
studiebureau was gebleken dat geen volledig en juist bestek kon worden
opgemaakt.
Voorzitter Willy Vanhooren die meent dat de gemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen vertrouwen dienen te stellen in de
experten die werden aangesteld en dat de adviezen van deze experten
bijgevolg dienen gevolgd. Het bestuur stond, aldus de voorzitter, destijds
voor de keuze voor de sluiting of renovatie van het zwembad. Door de
keuze voor de renovatie beschikken de Bredenaars nu weer over een
publiek zwembad.
Schepen Jacques Deroo die nogmaals stelt dat de meeste werken niet
konden worden voorzien en dit ook illustreert aan de hand van een aantal
voorbeelden. De schepen verwijst ook naar De Panne waar men werd
geconfronteerd
met
een
gelijkaardige
problematiek
inzake
zwembadinfrastructuur en waar het zwembad werd gesloten, dit zonder
alternatief voor de gebruikers.

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Dany
Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (46.547,81 EUR –
incl. btw) in het kader van de renovatiewerken gemeentelijk zwembad,
uitgevoerd door Algemene Bouwonderneming Vandenbussche, Groendreef 21,
9880 Aalter. De eindstaat maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving + Aannemer
Eindstaat
renovatie
gemeentelijk zwembad
Algemene
Bouwonderneming
Vandenbussche

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
46.547,81 EUR 764/724-60/12/11

Punt 10: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van
kosteloze overdracht van de zate van de aangelegde wegenis (groot 1.635 m²) in de
Steenbakkerijstraat en van alle erop en er mee samen uitgevoerde werken evenals de
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ondergrondse rioleringen met inspectieputten, kadastraal gekend 2e afdeling sectie D nr.
163m3 door de WVI 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 en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977
gewestelijk RUP “regionaal stedelijk gebied”, goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 15/05/2009
BPA “Ambachtelijke zone Noord-Ede”, goedgekeurd bij ministerieel besluit
d.d. 07/01/1992
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/04/2007 houdende goedkeuring van
het wegentracé, de plannen, technische beschrijving en kostprijsraming van
de uitbreiding van de weg- en rioleringswerken Steenbakkerijstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/06/2009
houdende goedkeuring van het proces-verbaal d.d. 09/03/2009 van
voorlopige oplevering van de weg- en rioleringswerken in de
Steenbakkerijstraat, uitgevoerd door Verhelst Aannemingen, Vaartstraat 1,
8460 Oudenburg
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende goedkeuring van het proces-verbaal d.d. 06/04/2011 van
definitieve oplevering van de weg- en rioleringswerken in de
Steenbakkerijstraat
metingplan opgemaakt op 17/10/2011 door landmeter-expert Christoffel
Vanden Bussche
brief d.d. 14/12/2011 van de WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge
houdende de vraag tot overdracht van de zate van de weg met de
bijhorende infrastructuur en ondergrondse rioleringen met inspectieputten
van de Steenbakkerijstraat
ontwerp akte nr. A35002/G/385 afstand van onroerend goed opgemaakt
door het Aankoopcomité Brugge

•
•
•
•

•

•
•

•
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Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van de zate van de aangelegde wegenis (groot 1.635 m²) in de
Steenbakkerijstraat en van alle erop en er mee samen uitgevoerde werken
evenals de ondergrondse rioleringen met inspectieputten, kadastraal gekend
2e afdeling sectie D nr. 163m3 door de WVI aan de Gemeente Bredene om
in te lijven in het openbaar domein door de gemeenteraad te laten
goedkeuren.

•

Raadslid Dany Hollevoet die aandacht vraagt voor de toestand van de
gelijkgrondse bermen in de ambachtelijke zone. Het raadslid merkt op dat
deze bermen zijn kapot gereden door vrachtwagens en moeilijk of niet
begaanbaar zijn.
Burgemeester Steve Vandenberghe die aangeeft dat nu de werken zijn
aangenomen het gemeentebestuur werk kan maken van een degelijke aanleg
van deze bermen.
Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat deze bermen juridisch gezien
reeds tot het openbaar domein behoren en dat de overname hiervan
slechts een formele bevestiging is, en dat het gemeentebestuur hier
bijgevolg reeds eerder had kunnen optreden.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die eveneens sterk aandringt op de nodige
ingrepen aangezien het huidig uitzicht van de ambachtelijke zone zeker niet
geldt als visitekaartje voor onze gemeente.

Tussenkomsten

•
•

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
kosteloze overdracht van de zate van de aangelegde wegenis (groot 1.635 m²) in
de Steenbakkerijstraat en van alle erop en er mee samen uitgevoerde werken
evenals de ondergrondse rioleringen met inspectieputten, kadastraal gekend 2e
afdeling sectie D nr. 163m3 door de WVI aan de Gemeente Bredene om in te
lijven in het openbaar domein.
De ontwerpakte (dossier nr. A35002/G/385) opgemaakt door de Federale
Overheidsdienst Financiën Brugge maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: financiële dienst - Algemeen. Toekenning van gratis huisvuilzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van de overeenkomst met de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de inwoners
van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging
genieten
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Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende vaststelling van
het toelagereglement inzake de toekenning van gratis afvalzakken aan
bepaalde categorieën van inwoners – uitbreiding rechthebbenden
brief d.d. 05/03/2012 van het toezichtcomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen met
de inwoners van de gemeente Bredene die op 01/01/2012 recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/03/2012
houdende afsluiten van de overeenkomst bij de Kruispuntbank van Sociale
Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de
inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake
geneeskundige verzorging genieten

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

Neemt kennis

Het toelagereglement d.d. 21/10/2008 betreffende de toekenning van gratis
afvalzakken voorziet dat o.a. gezinnen, waarvan een gezinslid het WIGWstatuut of OMNIO-statuut geniet, gerechtigd zijn op 20 gratis
huisvuilzakken/jaar (30L).
Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene stelt het toezichtcomité bij
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst ter
beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut en sinds
01/01/2009 ook van de inwoners die over het OMNIO-statuut beschikken.
Daartoe dient een overeenkomst te worden afgesloten met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het college van burgemeester en
schepenen heeft in zitting van 26/03/2012 deze overeenkomst afgesloten.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de Kruispuntbank
voor het bekomen van de lijst van de personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
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die op 01/01/2012 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de
DOSZ.

Punt 12: bko - Buitenschoolse kinderopvang. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk
reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

brief K&G m.b.t. de melding van gebruik aanvullende ruimtes tijdens de
schoolvakanties
verslag zorginspectie van 07/02/2011 en 10/02/2011
mail K&G m.b.t. het voorrangsbeleid
nota buitenschoolse kinderopvang van 17/02/2012
mededeling Kind en Gezin d.d. 30/07/2008 over de richtlijnen voor het
opstellen van een huishoudelijk reglement in initiatieven buitenschoolse
opvang
mededeling aanpassing financiële bijdrage van het gezin voor IBO’s in 2012
beslissing van de gemeenteraad van d.d. 26/04/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/03/2012
inzake de goedkeuring tot het strikt toepassen van het voorrangsbeleid,
extra aanbod zomervakantie in samenwerking met sport- en cultuurdienst
en aanvraag principieel akkoord en erkenning uitbreiding tijdens de
schoolvakanties
besluit van de Vlaamse regering van 06/05/2011 tot de regeling van het
kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/03/2012
inzake het voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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reglement buitenschoolse kinderopvang
Feiten, context
•
en argumentatie

•

Op basis van de nota m.b.t. het strikt toepassen van het voorrangsbeleid,
het extra aanbod in samenwerking met de sport- en cultuurdienst en de
aanvraag principieel akkoord en erkenning uitbreiding tijdens de
schoolvakanties en de hieruit voortvloeiende beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 05/03/2012, het besluit van de Vlaamse
regering van 06/05/2011 tot de regeling van het kwaliteitsbeleid in de
erkende opvangvoorzieningen en relevante praktijkervaring is de dienst
genoodzaakt het huishoudelijk reglement aan te passen.
Opsomming van de gewijzigde items en bijkomende items :
- Doelgroepomschrijving middagslapers : toevoeging 2,5 tot 3 jaar en
vervanging “peuters” door “instappers”’ schept meer duidelijkheid bij
ouders.
- Klachtenbehandeling : er wordt nu ook een meldingsformulier
klachten/opmerkingen meegegeven bij de intake.
- Opnamebeleid/voorrangsbeleid en inschrijvingsmodaliteiten : uitsplitsing
tussen opnamebeleid en voorrangsbeleid, vervanging “inschrijving” door
“intake” omdat het woord inschrijving bij ouders verwarring schept met
het “inschrijvingsformulier” die we per maand gebruiken om opvang aan
te vragen, uitschrijven voorrangsbeleid, aanpassing van de
maximumcapaciteit op basis van de voor erkenning aangevraagde
maximale bezettingsgraad, verdere uitschrijving van onze visie op
inclusie naar aanleiding van start van De Speelschommel die zich
specifiek richt naar kinderen met ADHD en/of autisme, aanpassing van
de uren voor inschrijven/annuleren in kader veiligheidsbeleid (tijdig op
de hoogte kunnen brengen van de scholen van wijzigingen, inzet
personeel, toepassen voorrangsbeleid), het vermelden van de kostprijs
annuleren uitstap (is geen gewijzigde afspraak maar werd nog nooit
genoteerd in huishoudelijk reglement), het vermelden van de
annulatievergoeding voor het project middagslapertjes, bijvoegen
inschrijven/annuleren project middagslapertjes (geen gewijzigde afspraak
maar enkel het opnemen in het huishoudelijk reglement).
- Intern werkingskader werd conform de nieuwe regelgeving inzake het
kwaliteitsbeleid aangepast in het kwaliteitshandboek en dient bijgevolg
opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement. Bijkomend is de
vermelding van onze visie op grensoverschrijdend (of vermoeden van)
gedrag ten aanzien van een kind in de opvang (dient expliciet
opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement).
- Afspraken met de ouders : de werking in de leeftijdsgroepen wordt
minder gedetailleerd opgenomen omdat dit de mogelijkheid biedt om
vlugger te kunnen inspelen op de nood, de leeftijd van de opgevangen
kinderen,… Op die manier kan de werking in subgroepen beter
afgestemd worden op de leeftijdsverdeling van het moment.
- Breng- en haalmomenten : toevoeging procedure brengen en halen in
kader van toegangsbeveiliging
- Het vervoer : toevoeging van afspraken met kinderen tijdens vervoer en
breng- en haalmomenten en vervoersdienst op woensdagnamiddag naar
buitenhuisactiviteiten.
- Vervoerdienst naar gemeentelijk sportkamp, speelpleinwerking
Jokkebrok en De Speelschommel : toevoeging van werking De
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•

Tussenkomsten

•
•

Speelschommel. Weglaten telefoonnummers Jokkebrok en sportdienst
(de buitenschoolse kinderopvang beschikt immers steeds over folders
voor ouders die meer informatie wensen).
- Voeding : opsplitsing van de “eetmomenten” en toevoegen van
afspraken m.b.t. het drinken van water en lunch.
- Financiële bepalingen : uitsplitsing van ouderbijdrage voor en na
speelpleinwerking en sportkamp, doorvoering indexaanpassing.
Opzegmodaliteiten : toevoegen weigering kinderen specifieke zorg wanneer
ouders een doorverwijzing verwerpen of ouders gesprek of overleg
weigeren.

Raadslid Liesbeth Metsu die wijst op een fout in het artikel met betrekking
tot de tarieven.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat het huishoudelijk reglement
naar aanleiding van deze opmerking zal worden verbeterd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang met ingang van 1/06/2012 op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang opnieuw vast. De tekst van dit huishoudelijk reglement maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1/06/2012.

Punt 13: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2010

Aanwezig

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

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/04/1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid artikel 17

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende vaststelling van
de jaarrekening 2010 bestaande uit de begrotingsrekening, de jaarrekening
en de toelichting
beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
22/03/2012 houdende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/04/2012 van het vaststellingsbesluit van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen van de jaarrekening 2010

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie •
•

Neemt kennis

De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2010 definitief vastgesteld.
Door
de
toezichthoudende
overheid
werden
geen
opmerkingen/aanbevelingen toegevoegd aan dit besluit.
De jaarrekening 2010 werd volledig goedgekeurd zoals hij werd
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening
2010.

Punt 14: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het goedkeuringsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2010 van het
OCMW Bredene, alsook het verslag van de externe auditcommissie

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en
Patrick Bolle, schepenen ;
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Jacky Maes, Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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
Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen ;
Kristof Vermeire, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

OCMW-decreet
Ministerieel Besluit d.d. 20/06/2004 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 25/07/2011 van de
jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2010 van het OCMW
verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene d.d.
16/03/2012 betreffende de jaarrekening per 31/12/2010
brief d.d. 23/03/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
van de jaarrekening 2010 van het OCMW Bredene

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

•

Neemt kennis

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 25/07/2011 kennis genomen van de
jaarrekening, de toelichting en jaarverslag 2010 van het OCMW. Er werden
door de gemeenteraad geen opmerkingen geformuleerd aan de
provinciegouverneur.
De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ambt van de
provinciegouverneur.
Vooraleer de gouverneur zijn goedkeuring hecht aan deze jaarrekening
wordt een externe audit met betrekking tot de gevoerde boekhouding in
2010 uitgevoerd. De auditcommissie maakt van deze audit een verslag op.
Er werden geen opmerkingen en aanbevelingen gemaakt door de
gouverneur.
Verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene
betreffende de jaarrekening per 31/12/2010
Naar het oordeel van de externe auditcommissie, op basis van het
steekproefsgewijze nazicht en rekening houdend met de toepasselijke
wetgeving geeft de jaarrekening, afgesloten op 31/12/2010, een waar en
getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten
van het OCMW van Bredene en wordt de passende verantwoording
gegeven in de toelichting.

De gemeenteraad neemt kennis van :
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1. de beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2010 van het OCMW
Bredene
2. het verslag van de externe auditcommissie.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter

34

