VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29/05/2012

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/04/2012

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 23/04/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV op 27/06/2012. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van IKWV d.d. 16/04/2012 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 27/06/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2012
betreffende de voordracht van Rudi Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 27/06/2012

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Op woensdag 27/06/2012 vindt de algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV plaats met volgende agendapunten :
- goedkeuring werkingsverslag 2011
- goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op
31/12/2011
- bestemming resultaat
- verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en
accountant
- goedkeuren verdeelsleutel voorgesteld door de raad van bestuur
betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest
- rondvraag.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
o Rudi Debeuckelaere: effectief vertegenwoordiger
o Ulrike De Ridder: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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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 :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Er is 1 onthouding
• Ulrike De Ridder bekomt 22 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Derbylaan 69 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Parklaan 57, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op 27/06/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 27/06/2012.

Algemene vergadering der
Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
aandeelhouders van IVOO op 26/06/2012. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 09/05/2012 betreffende de algemene
vergadering op 26/06/2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/05/2012
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op 26/06/2012

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

Op dinsdag 26/06/2012 vindt de algemene vergadering der aandeelhoduers
van IVOO plaats met volgende agendapunten:
− verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2011 – akteneming
− verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2011 –
akteneming
− jaarrekening per 31/12/2011 – goedkeuring
− verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
− benoeming van mevrouw Hilde Veulemans tot lid van de Raad van
Bestuur ter vervanging van mevrouw Tine Vermeesch in uitvoering van
het gemeenteraadsbesluit van de stad Oostende van 17/02/2012 –
goedkeuring
− mededelingen en diversen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
o Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
o Kimberley Rousselle: 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 :
• Françoise Praet bekomt 22 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
• Kimberley Rousselle bekomt 22 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11 aan te duiden als respectievelijk effectief en
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plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVOO
op 26/06/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IVOO van 26/06/2012.

Punt 4: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een
bestelwagen met gesloten laadbak voor de technische dienst uitvoering. Vaststellen bestek,
kostprijsraming en 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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•

ontwerp bestek betreffende de opdracht van levering van een bestelwagen
met gesloten laadbak
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/05/2012
betreffende voorstel tot opdracht van levering van een bestelwagen met
gesloten laadbak voor de technische dienst uitvoering

•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van wagens voor de technische dienst uitvoering.
Het voertuig Citroën Jumper, dat gebruikt wordt voor het vervoeren van
waardevolle voorwerpen en materialen (bvb. kunstwerken), loopt op zijn
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•

•
•
•

laatste benen. Geert Huyghe, ploegbaas gemeentelijke werkhuizen, stelt
voor over te gaan tot de aankoop van een nieuwe bestelwagen met
gesloten laadbak.
Detail voorwaarden
Cabine
- Rijbewijs B
- HTG: 3.500 kg
- HTS: 3.500 kg
- Dubbele cabine (4-deurs)
- De rugzijde is voorzien van een raam
- Zitplaatsen: 3-zit. Alle zitplaatsen zijn voorzien van een
veiligheidsgordel
- Zetels in stof
- Achteruitkijk- en parkeerspiegels
- Verwarmde achteruitkijkbuitenspiegels
- Centrale deurvergrendeling
- Parkeerhulpsysteem (sensoren)
- Radio/CD
Chassis
- Motor diesel: min euro 5
- kW: minimum 130 PK
- Versnellingen: 6 + 1
- Waarschuwingszoemer bij achteruit rijden
- Achterwielaandrijving
- Schijfremmen op voor- en achteras + ABS
- Voorzien van de nodige fietsenbeschermingen
- ESP
Laadruimte
- Lengte: minimum 3,5 meter, maximum 4,3 meter
- Breedte: minimum 2 meter
- Ruimte tussen wielkasten: circa 1,35 meter
- 2 x 3 verzonken sjorogen langs beide zijden (binnenkant) van de laadbak
- Houten vloerplaat
Algemeen
- Alle wettelijke voorziene toebehoren dienen verplicht meegeleverd
(verbandkist, gevaardriehoek etc….)
- Het voertuig moet voldoen aan alle wettelijke bepalingen en wordt
gekeurd afgeleverd
- Voorzien van 2 zwaailichten
- Voorzien van rood/wit fluorescerende strips op voor- en achterzijde
Kleur
- Wit
Kostprijsraming: 30.000 EUR, btw inclusief
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen het bestek, de
kostprijsraming (30.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van een bestelwagen met gesloten
laadbak voor de technische dienst uitvoering.
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Financiële
gevolgen

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

Tussenkomsten

•

•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
wagen
30.000 EUR 421 12/12 743-52
dienst
A.P.-code 17.1.22
30.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat bij een vorig dossier met
betrekking tot het wagenpark door zijn fractie werd gevraagd om tevens
rekening te houden met milieuvriendelijkheid, dit door o.m. de mogelijkheid
te onderzoeken inzake de aanschaf van elektrische wagens. Naar aanleiding
van deze tussenkomst in een vorige gemeenteraad werd toen ook beloofd
door het college van burgemeester en schepenen dat hieraan aandacht zou
worden gegeven. Tevens wijst het raadslid erop dat het provinciebestuur
hierin ondersteuning kan bieden. Er moet echter worden vastgesteld dat
geenszins de moeite werd genomen om milieuvriendelijke alternatieven
voor de voorgestelde wagen te onderzoeken, alhoewel reeds betaalbare
elektrische wagens op de markt zijn.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de wagen om functioneel te
kunnen zijn aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo blijkt dat de
elektrische wagens inzake snelheid en autonomie nog niet aan deze
functionaliteiten kunnen voldoen.

Stemmen

Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming (30.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van een bestelwagen met gesloten
laadbak voor de technische dienst uitvoering. Het bestek maakt integrerend
deel uit van onderhavig besluit.

Punt 5: jeugddienst - Jeugd. Erkenning van De Speelschommel vzw als jeugdvereniging

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Schepen Kristien Vanmullem stelt de raad voor om de behandeling van dit
dossier uit te stellen tot een volgende zitting omdat de erkenningsaanvraag
(nog) niet volledig conform is met het desbetreffend reglement. De
erkenningsaanvraag zal in een eerstvolgende zitting opnieuw worden
voorgelegd, dit samen met een voorstel tot aanpassing van het desbetreffend
reglement.
Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raadslid Liesbeth Metsu die stelt dat haar fractie de aanvraag van “De
Schommel” zeer genegen is maar dat anderzijds moet worden vastgesteld
dat de aanvraag niet volledig voldoet aan de voorwaarden van het
erkenningsreglement. Het raadslid stelt bijgevolg eveneens voor om eerst
het reglement te wijzigen.

De gemeenteraad beslist om de behandeling van dit dossier uit te stellen tot
een eerstvolgende zitting.

Punt 6: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 - investeringen - van
het OCMW Bredene voor het boekjaar 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
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Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne
Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 21/11/2011 van het
budget van het OCMW over het boekjaar 2012
beslissing van het managementteam d.d. 20/04/2012 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr.1 – investeringen – voor het
boekjaar 2012 van het OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2012 over
de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging nr.1 –
investeringen – van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2012
exemplaar van de budgetwijziging nr.1 – investeringen – 2012 van het
OCMW Bredene

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

Neemt kennis

•

In de budgetwijziging nr. 1 (investeringen) van het OCMW Bredene, met
betrekking tot het boekjaar 2012, dient volgend investeringsproject herzien
te worden :
- Project 2012/7 : Renovatie inrichting LOI’S
Het meubilair, sanitair en diverse uitrustingen van de LOI’s gelegen
Spaarzaamheidsstraat 33 en Duinenstraat 198 dienen vernieuwd te
worden.
Raming : 0,00 EUR + 34.037,00 EUR = 34.037,00 EUR
Rekeningnummer : 83207/231000
Financiering subsidie 2010 Fedasil : 34.070,00 EUR
34.070,00 EUR
Financiering totaal :
Na doorvoering van de hiervoor vermelde aanpassingen, wordt het totaal
bedrag van de investeringsprojecten verhoogd met 34.070,00 EUR tot een
totaal geraamd investeringsbedrag van 194.037,00 EUR.
Het budget voor het boekjaar 2012 blijft binnen de grenzen van de
geconsilideerde gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW wijzigt niet voor het jaar 2012 en blijft behouden op 2.526.440,00
EUR.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr.1 – investeringen
– van het OCMW over het boekjaar 2012.
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Punt 7: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van de 3de wijziging van het meerjarenplan
2010-2013 van het OCMW Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 148 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

meerjarenplan 2010-2013 wijziging nr. 3 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/05/2011 houdende goedkeuring van
de 1ste wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/11/2011 houdende goedkeuring van
de 2de wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
beslissing van het managementteam d.d. 20/04/2012 houdende vaststelling
wijziging meerjarenplan 2010-2013 nr. 3 van het OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2012 over
de 3de wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

De gemeentelijke bijdrage uit het meerjarenplan 2010-2013 ten bedrage van
2.526.440,00 EUR wijzigt niet maar volgende aanpassing is nodig met
betrekking tot investeringsprojecten :
- Project 2012/7 : Renovatie inrichting LOI’S
Het meubilair, sanitair en diverse uitrustingen van de LOI’s gelegen
Spaarzaamheidsstraat 33 en Duinenstraat 198 dienen vernieuwd te
worden.
Raming : 34.037,00 EUR
Rekeningnummer : 83207/231000
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•
•

Financiering : subsidie
De oorspronkelijke raming van 160.000,00 EUR wordt verhoogd met
34.037,00 EUR aanpassingen aan investeringsprojecten en komt op een
totaal investeringspakket van 194.037,00 EUR.
Het budget voor het boekjaar 2012 blijft binnen de grenzen van de
geconsilideerde gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW wijzigt niet voor het jaar 2012 en blijft behouden op 2.526.440,00
EUR.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en William Hüppertz)

Besluit

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

Punt 8: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Kaderovereenkomst Vlaams Gewest met de
operatoren - Concessierecht KNP Group Belgium/BASE voor plaatsing openbare
verlichtingspaal met aan de bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging van bestaande
OV-paal langs de Koninklijke Baan. Advies

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

aanvraag van KNP Group Belgium/BASE, Neerveldstraat 105 te 1200
Brussel voor plaatsing van een openbare verlichtingspaal met aan de
bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging van bestaande OV-paal
(13D39) langs de Koninklijke Baan (N34) t.h.v. woning Driftweg 79
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•
•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•
•

•

kaderovereenkomst Vlaams Gewest - operatoren betreffende de oprichting
van mono-operator basisstations langsheen primaire wegen categorie II en
secundaire wegen, inzonderheid artikel 2 § 2.8
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/04/2012
houdende voorstel tot uitbrengen gunstig advies over de vraag van KNP
Group Belgium/BASE, Neerveldstraat 105 te 1200 Brussel, met betrekking
tot de concessieaanvraag zoals bepaald in artikel 2 paragraaf 2.8 van de
kaderovereenkomst van het Vlaams Gewest met de operatoren betreffende
de oprichting van basisstations langsheen primaire wegen categorie ll en
secundaire wegen voor plaatsing van een openbare verlichtingspaal met aan
de bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging van bestaande OV-paal
(13D39) langs de Koninklijke Baan (N34) t.h.v. woning Driftweg 79
code voor een duurzame ruimtelijke inplanting van draadloze telecom
infrastructuur Vlaanderen d.d. 04/07/1998

KNP Group Belgium/BASE vraagt het advies van het gemeentebestuur met
betrekking
tot
een
concessieaanvraag
overeenkomstig
de
kaderovereenkomst van het Vlaams Gewest met de operatoren betreffende
de oprichting van basisstations langsheen primaire wegen categorie ll en
secundaire wegen, meer bepaald voor plaatsing van een openbare
verlichtingspaal met aan de bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging
van bestaande OV-paal (13D39) langs de Koninklijke Baan (N34) gedeelte
Breeweg – Parklaan t.h.v. woning Driftweg 79.
De bestaande pyloon met OV-lichtarmatuur op 12,50 meter boven het
wegdek wordt vervangen door een 17,50 meter hoge pyloon met
zendantennes. Op de begane grond wordt bij de pyloon een nieuwe
zendinstallatie geplaatst en wordt de verlichtingsarmatuur op de
oorspronkelijke hoogte teruggeplaatst.
De plaatsing van de BASE antenne is noodzakelijk om het gebied
“Groenendijk”, villawijk “Bredene- Duinen” en “Vicognewijk” te
overkoepelen. De omliggende masten zijn te ver weg om de beoogde
dekkingszone in te vullen. De voorgestelde locatie langs de Koninklijke Baan
heeft een geringe visuele impact op de woonomgeving omwille van de
aanzienlijke afstand tot de woongebouwen.
De retributie voor de concessie wordt door KPN Group Belgium/BASE
jaarlijks betaald aan het Vlaamse Gewest.
In de voorwaarden vastgesteld binnen de kaderovereenkomst van KPN
Group Belgium/BASE nv met de Vlaamse Overheid, dienst Wegen en
Verkeer, is m.b.t. de concessieaanvraag een advies van de gemeenteraad
vereist.
De opstelling is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning
ingevolge artikel 12.1§6 van het besluit van 16 juli 2010 tot bepaling van de
van stedenbouwkundige vergunning vrijgestelde handelingen;
6° de plaatsing van installaties op bestaande verlichtingspalen, met inbegrip de
vervanging ervan, op openbaar domein, op voorwaarde dat de installatie niet meer dan
vijf meter boven de verlichtingsarmatuur of boven de bestaande infrastructuur uitsteekt

•

•

Gezien de bestaande toestand waarbij de Koninklijke Baan door het natuuren habitatgebied loopt, maakt de zendmast door zijn plaatsing op een OVpaal deel uit van de bestaande wegeninfrastructuur en is niet storend voor
de onmiddellijke omgeving.
Naar blootstelling aan straling in de buurt van een zendmast wordt de
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aanvraag gemotiveerd:
- de antennes zenden radiogolven uit die horizontaal zijn gericht waardoor
in de onmiddellijke omgeving van de antenne op het grondniveau het
elektromagnetisch veld heel klein is;
- op de plaatsen waar een slechte ontvangst is vergroot het GSM toestel
zelf zijn vermogen en heeft hierdoor een nadeliger impact op de straling.
Bij gsm’en in de buurt van een zendmast is de impact beperkter;
- wetenschappelijk onderzoek heeft op heden geen bewijs geleverd dat
radiofrequente straling van toepassing op GSM en draadloos internet
ongezond is.
Tussenkomsten

•

•

•

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat uit dit dossier
andermaal niet blijkt dat door de operator een synergie/samenwerking met
een andere operator mogelijk was, dit door het plaatsen van de
zendantenne op een bestaande pyloon van een andere operator.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat uit het dossier blijkt dat de
pylonen van de andere operatoren op een te verre afstand liggen om een
oplossing te bieden aan het dekkingsprobleem van Base. Tevens blijkt uit
het dossier dat op deze pyloon straks ook een station kan worden geplaatst
door Proximus.
Raadslid Dany Hollevoet die nogmaals benadrukt dat omwille van het milieu
en de veiligheid alles in het werk moet worden gesteld om de operatoren
te laten samenwerken inzake het plaatsen van zendstations en dat dit niet
wordt aangetoond in het dossier.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 6 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu en William Hüppertz)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de vraag van KNP Group
Belgium/BASE, Neerveldstraat 105 te 1200 Brussel, met betrekking tot een
concessieaanvraag overeenkomstig de kaderovereenkomst van het Vlaams
Gewest met de operatoren betreffende de oprichting van basisstations
langsheen primaire wegen categorie ll en secundaire wegen, meer bepaald voor
plaatsing van een OV-paal met aan de bovenzijde UMTS zendantennes ter
vervanging van bestaande OV-paal (13D39) langs de Koninklijke Baan (N34)
t.h.v. woning Driftweg 79 – dossier 2012/039.

Toegevoegde punten:

Punt 9: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Kristof Vermeire namens de CD&Vfractie: ondervraging van het schepencollege over het openbaar park in het domein
‘Blutsyde’
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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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 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 d.d. 20/05/2012 van Kristof Vermeire namens de CD&V-fractie van
Bredene

•

Toelichting
Op 14 oktober 1996 werden in deze gemeenteraad de voorwaarden en
bepalingen van de overeenkomst die de Gemeente zal afsluiten met de nieuwe
eigenaars van het domein ‘Blutsyde’, nopens het openbaar park in het domein
goedgekeurd.
In artikel 2 van deze overeenkomst wordt onder meer bepaald dat de eigenaar
of zijn rechtsopvolger(s) er zich toe verbinden binnen het domein een openbaar
park in stand te houden en er op zijn/hun kosten de onderhouds- en
beheerswerken uit te voeren en het park, jaarlijks vanaf het begin van de
Paasvakantie tot het einde van de Herfstvakantie, kosteloos open te stellen voor
het publiek.
Vorig jaar – op 27 juni 2011 - klaagde ik reeds in deze gemeenteraad de
slordige, niet-onderhouden staat aan van het deel van het openbaar park aan de
Derbylaan aan. De gemeenteraadsvoorzitter reageerde toen dat het
gemeentebestuur een brief zou schrijven naar de eigenaar(s). Ik hoopte dat
daarna het nodige zou gedaan worden om het parkje terug in een nette
toestand te brengen.
Helaas, niets is minder waar. Het openbaar parkgedeelte in de Derbylaan is een
jaar later nog altijd even verwaarloosd. Bovendien staat in dit parkje een
vervallen gebouwtje met kapotte ramen en met een hoop afval erin, wat vragen
inzake hygiëne en veiligheid oproept.
Een tweede zaak is dat enkele weken geleden aan de ingang van deel van het
openbaar park aan de Koerslaan aan de omheining een bord werd aangebracht
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met het opschrift 'privaat domein - verboden toegang'. Dit lijkt mij toch in strijd
met het openbaar karakter van het park en met de overeenkomst terzake die
destijds werd afgesloten tussen de Gemeente en de eigenaars van het domein
‘Blutsyde’.
Vragen
•
•

Wat werd het voorbije jaar ondernomen om de eigenaars van het Domein
‘Blutsyde’ te wijzen op het naleven van de bovenvermelde overeenkomst
inzake onderhoud van het openbaar park aan de kant van de Derbylaan?
Welke stappen zal het schepencollege ondernemen om de bovenvermelde
overeenkomst zowel op het vlak van onderhoud als op het vlak van
toegankelijkheid (openstellen van het openbaar park naar het publiek toe
vanaf het begin van de Paasvakantie tot het einde van de Herfstvakantie) van
het openbaar park door de eigenaars van Domein ‘Blutsyde’ te doen
naleven?

Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
Raadslid Kristof Vermeire heeft in de gemeenteraadszitting van 27 juni van vorig
jaar inderdaad aandacht gevraagd voor de toestand van het park in het domein
Blutsyde. Na deze interpellatie werd ook contact genomen met de syndicus van
dit domein met het verzoek om meer aandacht te geven aan de netheid en het
uitzicht van dit gedeelte van het domein Bluysyde dat fungeert als openbaar
park. Eind april heeft het raadslid onze gemeentelijke diensten gecontacteerd
om opnieuw aandacht te vragen voor de toestand van dit openbaar park. Er
werd toen opnieuw onmiddellijk contact genomen met de syndicus van dit
domein. Uit de mailwisseling tussen deze syndicus en de vzw Duinenwacht blijkt
dat door deze Duinenwacht enkele dagen na die melding ook een aantal
onderhoudswerken werden uitgevoerd. Ons bestuur moet evenwel toegeven
dat deze onderhoudswerken niet afdoende zijn en het park, vooral dan aan de
zijde van de Derbylaan, een troosteloze aanblik biedt. Dit wordt nog versterkt
door de aanwezigheid van het bouwvallig gebouwtje. Met een recent
aangetekend schrijven werden de mede-eigenaars Zeebos en Blutsyde
Promenade nogmaals gewezen op hun verplichtingen terzake. Verplichtingen die
zijn vastgelegd in de overeenkomst terzake van 25/11/1996. In uitvoering van
deze overeenkomst dienen de mede-eigenaars ons vóór 31 januari a.s. een
beheersplan te bezorgen voor dit park, dit voor de periode 2013-2018. Om een
volwaardige parkfunctie te geven aan dit domein wenst ons bestuur zich hierin
op te stellen als een actieve en betrokken partner. De syndicus werd dan ook
uitgenodigd voor een overleg met het opstellen van dit beheersplan.
Tussenkomsten

•

•

Raadslid Kristof Vermeire vestigt nogmaals de aandacht op het feit dat de
combinatie van het bord “Privaat eigendom. Verboden toegang” en
anderzijds het bord met aanduiding van het openbaar karakter van het park
verwarrend is voor de bezoeker.
De voorzitter stelt bijgevolg voor om, gelet op het openbaar karakter van
dit deel van het domein “Blutsyde”, het bordje dat onterecht aangeeft dat
dit hier een privaat domein betreft te laten wegnemen door de
gemeentelijke diensten.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Kristof Vermeire met
betrekking tot het openbaar park in het domein “Blutsyde” en het antwoord
hierop van burgemeester Steve Vandenberghe.

Punt 10: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Liesbeth Metsu namens de CD&Vfractie: vraag aan schepen van jeugd Kristien Vanmullem over het persbericht
‘stockageruimte voor jeugdverenigingen’

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 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 d.d. 23/05/2012 van Liesbeth Metsu namens de CD&V-fractie van
Bredene

•

Toelichting
Op 10 maart en 8 mei 2012 verscheen op de gemeentelijke website de
volgende mededeling:
“Stockageruimte voor jeugdverenigingen
Enkele jeugdverenigingen kampen al enige tijd met een gebrek aan stockageruimte
voor hun materiaal. Dit probleem werd op scherp gesteld doordat een belangrijke
opslagruimte op het domein van de Caproen sinds vorig jaar niet meer brandveilig
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werd
verklaard.
Het gemeentebestuur had beloofd om actief mee te helpen zoeken naar een oplossing
voor dit probleem en heeft nu een voorstel uitgewerkt dat wordt gesteund door de
jeugdraad en de verenigingen in kwestie. Concreet wordt ervoor geopteerd om de
infrastructuursubsidie voor de komende 5 jaar ineens uit te betalen aan de
jeugdverenigingen in 2012. Normaal gebeurt dit jaarlijks via een beurtrol. De
jeugdverenigingen kunnen deze infrastructuursubsidie dan gezamenlijk aanwenden
voor de realisatie van extra (én brandveilige) stockageruimte. Jeugdverenigingen die
niet met acute problemen worden geconfronteerd, kunnen de subsidie dan investeren
in
brandveiligheid
van
hun
lokalen.
Als kers op de taart zal ook een kleine loods worden gehuurd door het
gemeentebestuur, waar onder meer ook het materiaal van de gemeentelijke
jeugddienst zal worden gestockeerd. Het is in principe de bedoeling dat de loods ook
door jeugdverenigingen kan worden gebruikt, maar de modaliteiten hiervoor dienen op
een later tijdstip nog te worden afgesproken.”
Vragen
Graag had ik van mevrouw de schepen nadere toelichting gekregen over het
voorstel dat werd uitgewerkt en een antwoord op de volgende vragen:
• Werd onderzocht of het wettelijk kan dat een subsidie op het einde van de
legislatuur voor de komende vijf jaar ineens wordt uitbetaald?
• Gaan alle jeugdverenigingen met het voorstel akkoord?
• Kan het geld van de subsidie ook gebruikt worden voor andere zaken dan
‘investeren in brandveiligheid’?
• Er zal ook nog een kleine loods worden gehuurd om onder meer het
materiaal van de jeugddienst te stockeren. Waar of bij wie is die loods? Is er
binnen het eigen gemeentelijk patrimonium (bijvoorbeeld in de oude
gemeentelijke werkhuizen) geen plaats meer daarvoor?
Antwoord van schepen Kristien Vanmullem
Werd onderzocht of het wettelijk kan dat een subsidie op het einde van de legislatuur
voor de komende vijf jaar ineens wordt uitbetaald?
Het behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur hier i.c. de
gemeenteraad om hiervoor de nodige kredieten in te schrijven.
De
gemeenteraad zal dan ook bij de eerstvolgende budgetwijziging worden
gevraagd om hiervoor de nodige kredieten (4 x 3.750= 15.000 EUR) in te
schrijven. Deze voorafname van infrastructuursubsidie heeft geen enkele invloed
op de subsidie die ons bestuur de volgende jaren zal ontvangen van de Vlaamse
overheid (afdeling Jeugdwerk). Daarnaast zijn de uitgaven door ons bestuur
voor jeugdwerk groter dan de subsidies die wij ontvangen van Vlaanderen.
Anderzijds is het toekennen van de subsidie door het Vlaams Gewest niet
afhankelijk van harde criteria zoals het uitbetalen van een infrastructuursubsidie
aan de jeugdverenigingen. Wel wordt door de afdeling Jeugdwerk nagegaan of
de doelstellingen uit het jeugdwerkbeleidsplan zijn bereikt. Wat betreft de
infrastructuur zal dit ongetwijfeld het geval zijn, door het feit dat wij de subsidie
bundelen en o.a. Chiro Sas en Jokkebrok hierdoor kunnen investeren in
stapelruimte (garagebox).
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Gaan alle jeugdverenigingen met het voorstel akkoord?
Alle jeugdverenigingen zijn inderdaad akkoord met deze regeling omdat ze
hierdoor vroeger een aantal investeringen in infrastructuur kunnen uitvoeren.
Overeenkomst is dat hierdoor geen infrastructuursubsidie meer kan worden
aangevraagd tot en met 2016. De infrastructuursubsidie die was voorzien voor
2013, 2014, 2015 en 2016 zal immers reeds in 2012 worden uitbetaald.
Uiteraard is ook de jeugdraad, waar de jeugdverenigingen zijn
vertegenwoordigd, hiermee akkoord. Wat ook blijkt uit het formeel advies van
de jeugdraad van 11 april jl.
Kan het geld van de subsidie ook gebruikt worden voor andere zaken dan ‘investeren
in brandveiligheid’?
Ja. Aan de jeugdverenigingen werd gevraagd om bij voorkeur te investeren in
brandveiligheid, maar de subsidie kan (conform het reglement) geïnvesteerd
worden in allerlei werken ter verbetering van de infrastructuur en de
onmiddellijke omgeving ervan. Het investeren in nieuwe lokalen en uitbreiding
van lokalen draagt overigens onrechtstreeks bij tot de brandveiligheid omdat
hierdoor aparte ruimtes worden gecreëerd voor het stapelen van goederen
en/of bijkomende toe- en vooral uitgangen kunnen worden gecreëerd in de
bestaande gebouwen.
Er zal ook nog een kleine loods worden gehuurd om onder meer het materiaal van de
jeugddienst te stockeren. Waar of bij wie is die loods? Is er binnen het eigen
gemeentelijk patrimonium (bijvoorbeeld in de oude gemeentelijke werkhuizen geen
plaats meer daarvoor?
Loods is centraal gelegen aan de Vicognelaan nr. 7 en is eigendom van WYVAN,
vertegenwoordigd door Mevrouw Francine Van Eesen, wonende L. Paretlaan 22
te Bredene. Het gemeentebestuur heeft hier gekozen voor een permanente,
structurele en praktische oplossing voor de jeugdverenigingen. Aan Creatuur en
de oude gemeentelijke werkhuizen wordt binnen afzienbare tijd een nieuwe
bestemming gegeven waardoor deze gebouwen geen structurele oplossing
bieden. In de gebouwen/loodsen van het dienstencentrum wordt men nu al
geconfronteerd met een plaatsgebrek, zodat ook hier geen structurele en
permanente oplossing voor het stockageprobleem van de jeugdverenigingen kan
worden gegarandeerd. Een eigen loods op een centrale plaats leek ons bestuur
hier het meest opportuun. De jeugdraad en de jeugdverenigingen delen deze
mening.
Tussenkomsten

•

•

Raadslid Kristof Vermeire vestigt, met betrekking tot het wettelijk karakter
van de beslissing om dit jaar aan alle jeugdverenigingen een
infrastructuursubsidie uit te betalen, de aandacht op de omzendbrief van
minister van binnenlandse aangelegenheden betreffende de omzichtigheid
die in het verkiezingsjaar aan de dag dient gelegd inzake beslissingen die het
beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën
zou kunnen verstoren. Hij acht het raadzaam om deze beslissing te toetsen
bij de toezichthoudende overheid.
Raadslid Jacky Maes die meent dat het hier een beslissing betekent met
beperkte financiële impact en dat de CD&V-fractie in deze kleur moet
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•

•

Neemt kennis

bekennen. Ofwel is men voor deze beslissing ten gunste van de
jeugdverenigingen ofwel heeft men hiertegen bezwaren.
Raadslid Kristof Vermeire die aangeeft dat deze financiële ondersteuning
van de jeugdverenigingen de goedkeuring van zijn fractie wegdraagt, maar
dit niet wegneemt dat deze beslissing dient getoetst aan de omzendbrief
Bourgeois.
Voorzitter Willy Vanhooren die nog stelt dat het hier een beslissing betreft
van het college met een relatief beperkte impact (15.000 EUR) en dat de
omzendbrief geenszins dergelijke beslissing viseert omdat het geen invloed
heeft op de ontwikkeling van de financiën. Dit zou echter wel het geval zijn
bij een beslissing in extremis om een nieuw gebouw te realiseren voor de
jeugdverenigingen.

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Liesbeth Metsu met
betrekking tot het persbericht ‘stockageruimte voor jeugdverenigingen’ en het
antwoord hierop van schepen Kristien Vanmullem.

Punt 11: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Dany Hollevoet

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, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 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

Mondelinge vraag van raadslid Dany Hollevoet
• Raadslid Dany Hollevoet wenst naar aanleiding van de diefstal in het
sportcentrum op 07/05/2012 het volgende te vernemen:
- is de informatie correct dat de diefstal mogelijk was door het niet
Verslag gemeenteraadszitting 29/05/2012

19

operationeel zijn van de alarminstallatie?
diende de brandkoffer die is ontvreemd niet op een andere manier te
worden ingemetseld zodat deze niet kon worden weggenomen?
De gemeentesecretaris antwoordt dat na de renovatiewerken in het
zwembad Group 4 opdracht werd gegeven om de alarminstallatie opnieuw
te activeren, hiertoe ook enkele malen werd aangemaand, maar dat op het
ogenblik van de diefstal deze installatie inderdaad niet was geactiveerd.
Inzake de brandkoffer antwoordt de gemeentesecretaris dat deze
brandkoffer 1350 kg woog en dat dit normaliter voldoende garantie zou
moeten bieden inzake diefstalbeveiliging.
-

•

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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