VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25/06/2012

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 29/05/2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, 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 29/05/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2011

Aanwezig

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

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

De behandeling van dit punt wordt uitgesteld.

Punt 3: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Artikel 6.1.34 van de
algemene politieverordening (voorbereidende activiteiten op het kitesurfen). Opheffen en
opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
ontwerp uniforme verordening met betrekking tot het strand en de duinen
(versie 31/05/2012)
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Voorgeschiedenis

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/6/2012
houdende vaststellen ontwerp van wijziging artikel 6.1.34 van de algemene
politieverordening (voorbereidende activiteiten op het kitesurfen)

Fase
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad

Feiten, context

en argumentatie





Actie
Wijzigen afdelingen 1.1 en
4.2
Toevoegen afdeling 4.7
Wijzigen afdeling 6.1 en
toevoegen bijlagen aan de
algemene politieverordening
Toevoegen afdeling 2.3
Wijzigen artikel 4.2.1

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

Het kustburgemeestersoverleg, hierin ondersteund door de administratieve
diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen, stelde in de loop van
2012 een ontwerp van wijziging van de uniforme politieverordening met
betrekking tot het strand en de duinen op. Met deze beperkte wijziging
wordt een bepaald hoofdstuk van de verordening ook toepasselijk verklaard
op “aanverwante activiteiten ter voorbereiding op het kitesurfen”.
Bredene heeft zich in het verleden geëngageerd om de uniforme
verordening met betrekking tot het strand en de duinen ook in onze
gemeente in te voeren. Voorgesteld wordt dan ook om het huidige artikel
6.1.34 aan te vullen met de nieuwe bepalingen inzake de aanverwante
activiteiten ter voorbereiding op het kitesurfen.
 In artikel 6.1.34 van de huidige algemene politieverordening van
Bredene staat momenteel volgende tekst (uittreksel):
 “§1. Dit deel regelt het body- of waveboarden, kitesurfen of
plankvliegeren, powerkiten of powervliegeren, kiteboarden,
catakiten, plankzeilen of windsurfen, skimboarden en surfriding.”
 Voorgesteld wordt om dit te wijzigen in volgende tekst (aanpassing in
vet gemarkeerd):
 “§1. Dit deel regelt het body- of waveboarden, kitesurfen of
plankvliegeren, powerkiten of powervliegeren, kiteboarden,
catakiten, plankzeilen of windsurfen, skimboarden en surfriding en
is bovendien toepasselijk op de aanverwante activiteiten
ter voorbereiding op het kitesurfen.”
Concreet wordt voorgesteld om het huidige artikel 6.1.34 van de algemene
politieverordening op te heffen en opnieuw vast te stellen op basis van de
gewijzigde bepalingen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Artikel 6.1.34 van de algemene politieverordening wordt opgeheven en als volgt
opnieuw vastgesteld:
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Artikel 6.1.34
§1. Dit deel regelt het body- of waveboarden, kitesurfen of plankvliegeren,
powerkiten of powervliegeren, kiteboarden, catakiten, plankzeilen of
windsurfen, skimboarden en surfriding en is bovendien toepasselijk op de
aanverwante activiteiten ter voorbereiding op het kitesurfen. Het aanvatten en
beëindigen van deze activiteiten is enkel toegelaten binnen de hierna
omschreven, met boeien afgebakende insteekzone:
 een zone van ongeveer 300 meter, gelegen meteen ten westen van de
strandtoegang “Turkeyen” (reddingspost 1).
§2. Indien de insteekzones bestemd voor plankvliegeren grenzen aan een
bewaakte zone voor baders, dan moet er tussen beide zones een bufferzone
van minstens 50 meter vastgelegd worden.
§3. De bufferzones worden aangeduid door hoge rode cilindervormige boeien.
De insteekzones worden afgebakend, ook in het geval van een strandhoofd,
over de ganse lengte, met gele cilindervormige boeien of in geval van een
bufferzone door hoge rode cilindervormige boeien.
§4. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones
door middel van borden waarop het uniform silhouet voorkomt van een
watersporter (zie bijlage politieverordening).
§5. In de insteekzones is het verboden te baden en aan strandvisserij te doen.
Door de concessiehouder worden voor deze zone twee waarschuwingsborden
(H 1 m; B 1,20 m) geplaatst ter hoogte van:
 het strandhoofd nr. 7;
 het strandhoofd nr. 8.
De borden "verboden te baden" worden op 100 m van elkaar geplaatst.
§6. Aan de hoogwaterlijn wordt in de insteekzones een lanceerzone voorzien
voor plankvliegers, gemarkeerd met kegels in gele kleur, en waar een
informatiebord of 4 kleinere informatieborden op elke hoek van de lanceerzone
door het IKWV word(t)en ingeplant.

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

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, 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
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Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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







beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/01/2009 houdende opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Rozenlaan)

Feiten, context

en argumentatie

De gemeenteraad heeft in zitting van 26/01/2009 het aanvullend reglement
op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Rozenlaan)
opnieuw vastgesteld nadat de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting
bijeen op 06/11/2008, gunstig advies had uitgebracht over de vraag van
Jean-Marie Michiels, Rozenlaan 7/0001, 8450 Bredene, voor het invoeren
van parkeerverbod in de Rozenlaan, meer bepaald ter hoogte van de
voordeur van het huis nr. 7/0001, over een afstand van 1 à 1,5 m.
Aanvrager verplaatste zich door middel van een elektrische rolwagen en
ondervond moeilijkheden bij het binnengaan van de woning, wanneer ter
hoogte van deze een voertuig was geparkeerd.
De politie heeft intussen vastgesteld dat betrokkene er niet meer
gedomicilieerd is en dat het gebouw te koop staat en stelt voor om de
aangebrachte arceringen en paaltjes te verwijderen.

Verwijzingsdocumenten




Tussenkomsten



Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat deze beslissing niet werd
besproken/geadviseerd door de expertencommissie. Het raadslid wenst dat
minstens de aanleiding voor de wijziging wordt geformaliseerd door middel
van een vaststelling door de lokale politie. Dezelfde opmerking geldt, aldus
het raadslid, ook voor de dossiers 5 en 6.
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Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat wel degelijk de
nodige vaststellingen werden gedaan door de lokale politie maar dat hiervan
geen formeel verslag werd opgemaakt ten behoeve van het
gemeenteraadsdossier.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/01/2009 houdende opnieuw
vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Rozenlaan.
Artikel 2
In de Rozenlaan is de toegang verboden voor de bestuurders van autobussen en
vrachtwagens, waarvan het gewicht in beladen toestand 5 ton of hoger
bedraagt, uitgezonderd de plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden C22 en C23,
voorzien van een onderbord met de vermelding ‘uitgezonderd -5 ton en
plaatselijke bediening’.
Artikel 3
In de Rozenlaan is het verboden te parkeren tussen de Aalststraat en het einde
van de Rozenlaan, aan weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
De Rozenlaan is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
In de Rozenlaan is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Driftweg).
Wijziging
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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





Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad, in
zitting d.d. 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg), tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen
van
de
Gemeente
Bredene
en
met
de
eigendomsoverdracht tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/12/2008
houdende wijziging aan het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen – niet gehercoördineerde materie
(Driftweg)

De verkeersregeling Driftweg ressorteert momenteel nog onder de
aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het wegverkeer
betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Driftweg,
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gemeenteweg, dient nog voorbereid door de lokale politie.
De gemeenteraad heeft in zitting van 18/12/2008 het aanvullend reglement
op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen gewijzigd na
gunstig advies van de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op
06/11/2008, over de vraag van Willy Derous, Driftweg 167 – bus 02, 8450
Bredene, voor het reserveren van een parkeerplaats voor personen met
een beperkte mobiliteit in de onmiddellijke omgeving van zijn woning,
gelegen op voornoemd adres en meer bepaald aan de overzijde ervan
(einde van de parkeerstrook – lengte 6 meter).
De betrokken aanvrager en zijn mindervalide echtgenote zijn intussen
verhuisd naar een serviceflat.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad wijzigt het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gewestwegen als volgt:
Hoofdstuk V – Stilstaan en parkeren – Verkeersborden
Artikel 12
Voorbehouden parkeren
Op de volgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan:
A. Personen met een beperkte mobiliteit
Schrapping :
Driftweg
Aan de overzijde van het huis nr. 167, meer bepaald op het einde van
de parkeerstrook (lengte 6 meter).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3°.c van het
algemeen verkeersreglement voorkomt.

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

Aanwezig

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

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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







beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/05/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Antwerpenstraat

Feiten, context

en argumentatie

De lokale politie Bredene/De Haan stelt voor om de parkeerplaats voor
personen met een beperkte mobiliteit in de Antwerpenstraat, meer bepaald
ter hoogte van het huisnummer 2, te elimineren omdat deze niet meer
wordt gebruikt.
De persoon die eerder de hogervermelde parkeerplaats had aangevraagd
is verhuisd.

Verwijzingsdocumenten



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 23/05/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Antwerpenstraat.
Artikel 2
In de Antwerpenstraat op de parkeerstrook ter hoogte van de garage van het
huis nr. 42, wordt er over een lengte van zes meter een parkeervak ingericht.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
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de plaats afbakenen, waar de geparkeerde voertuigen moeten staan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Antwerpenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A (verboden rijrichting Gent- naar Brusselstraat).
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 4
De Antwerpenstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe
zone) “Gentstraat-Brusselstraat – Rozenlaan – Aalststraat – Antwerpenstraat –
Golfstraat – Hasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur is er van toepassing van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
In de Antwerpenstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.

Punt 7: technische dienst - Begraafplaatsen.
Uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats Priorij (2e fase). Vaststelling van het bestek, kosprijsraming en de wijze van
gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond






Verwijzingsdocumenten















Feiten, context

en argumentatie


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 (inzonderheid art. 17§2.2°b – herhalingsopdracht)
Decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Besluit van de Vlaamse regering van 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria

BPA nr. 7 Dorpskom, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 17/11/1994
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 inzake de aankoop van
14.921 m² grond nodig voor de uitbreiding van de begraafplaats “Priorij”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/03/2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden en wijze van gunnen van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, met inbegrip van leiding van werken en
veiligheidscoördinatie, voor de uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats “Priorij”
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, met inbegrip van leiding van werken en veiligheidscoördinatie,
voor de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats Priorij aan nv
Grontmij, Oostendse Steenweg 146 – Brugge
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende:
 goedkeuring van de conceptnota inzake de uitbreiding en herinrichting
van de begraafplaats “Priorij” en de kostprijsraming van de werken en
de ontruiming van de oude begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier”
(2.182.156,35 EUR, btw inclusief)
 sluiting van de begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier” en verbod van
bijzettingen
 ter beschikking stellen op de begraafplaats “Priorij” van een
geconcedeerd perceel van dezelfde grootte als het oorspronkelijk ter
beschikking gestelde
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het plan, bestek en kostprijsraming (624.201,26 EUR – incl. btw) en de wijze
van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van werken voor de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” – 1e fase
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/03/2011
houdende toewijzing van de opdracht van werken voor de uitbreiding en
herinrichting van de begraafplaats “Priorij” – 1e fase aan Seru en Zonen
voor de prijs van 598.776,52 EUR (incl. btw)
dossier uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” (2e fase)
opgemaakt door Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 16/12/2010 het plan, bestek en
kostprijsraming (624.201,26 EUR – incl. btw), alsook de wijze van gunnen
(openbare aanbesteding) vastgesteld van de opdracht van werken voor de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” (1ste fase).
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 21/03/2011
deze 1ste fase, na het houden van een openbare aanbesteding, toegewezen
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Financiële
gevolgen

aan Seru en Zonen, Bedrijven 16, 8630 Veurne, voor de prijs van
598.776,52 EUR (incl. btw).
In het desbetreffende bestek werd artikel 17§2.2°b van de wet op de
overheidsopdrachten d.d. 24/12/1993 opgenomen. Voornoemd artikel
bepaalt dat gedurende de uitvoeringsperiode der werken, gebruik kan
gemaakt worden van de mogelijkheid om bepaalde werken
overeenstemmend met de oorspronkelijke aanneming toe te wijzen aan de
oorspronkelijke aannemer.
Van Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge ontving ons bestuur
het plan van de fases 1 en 2, het bestek en kostprijsraming voor de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” (2de fase).
Summiere beschrijving van de opdracht van werken
 voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden en
van plaatselijke en lijnvormige elementen;
 grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de
aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen;
 uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken (buizen,
straatkolken, kopmuren en uitgraven van grachten);
 aanleggen van bestratingen uit bitumineuze materialen op
steenslagfundering;
 aanleggen van bestratingen in honingraatstructuur gevuld met siergrind;
 aanleggen van gebakken straatstenen op een schraal beton fundering;
 aanleggen van rijwegen uit cementbeton, verharding op een schraal
beton fundering;
 plaatsen van greppels en kantstroken uit beton, inclusief fundering en
stut in schraal beton;
 aanplanten van bomen en overige groenvoorzieningen;
 bouwen van kopmuren;
 plaatsen van columbariums, urnenkelders, verzamelgraf en grafkelders;
 onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering;
 leveren en plaatsen van een schuilelement.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Uitbreiding
herinrichting
begraafplaats
(2e fase)

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
en
596.494,21 EUR 878/721-54/12/12
A.P. –code 17.1.05 B
Priorij
625.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast:
 het bestek, plan en kostprijsraming (596.970,42 EUR – incl. btw) van de
Verslag gemeenteraadszitting 25/06/2012

12



opdracht van werken voor de uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats “Priorij” – 2e fase
de wijze van gunnen van deze opdracht, meer bepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure – toepassing van artikel 17 §2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten.

Punt 8: technische dienst - Grondverhandelingen . Goedkeuren voorwaarden onderhandse
verkoop van 533 m² gemeentegrond, gelegen Gerard Defeverstraat, kadastraal gekend 1e
afdeling sectie B nr. 712m4 aan de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel Oostende

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Omzendbrief B.A.-G-89/15 d.d. 06/09/1989 van de Gemeenschapsminister
van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt betreffende de
vervreemding van onroerende goederen door de gemeenten
Omzendbrief BB 2010/02 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme & Vlaamse Rand betreffende de
vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten,
OCMW’s en besturen van de erkende erediensten
artikel 4 van het decreet d.d. 22/02/1995 betreffende de bodemsanering




Verwijzingsdocumenten




Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977 met als bestemming “woongebied”
Gewestelijk RUP “afbakening regionaal stedelijk gebied”, goedgekeurd door
de Vlaamse regering op 15/05/2009
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Feiten, context

en argumentatie





Financiële
gevolgen

verkavelingsvergunning V2010/003 Breendonklaan/Gerard Davidstraat, Dirk
Boutsstraat en Valère Vermoortelstraat verleend door het college van
burgemeester en schepenen in zitting d.d. 30/10/2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
30/10/2010 houdende verlenen stedenbouwkundige vergunning aan
WoonWel voor het bouwen van 27 eengezinswoningen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/03/2012
houdende verlenen stedenbouwkundige vergunning aan WoonWel voor het
bouwen van 30 eengezinswoningen
schattingsverslag opgemaakt door Nathalie Steenkiste, wn. eerstaanwezendinspecteur, wn. Ontvanger der Registratie d.d. 01/06/2012
ontwerpakte SM 00016800-017 MC opgemaakt door notarisassociatie
Coudeville - Baeke
metingplan opgemaakt op 06/06/2012 door nv ontwerpbureau Plantec

Voor de realisatie van sociale woningen in de wijk Breendonklaan/Gerard
Davidstraat dient nog een perceel grond van ± 533 m², eigendom van de
Gemeente Bredene, aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij
WoonWel.
Het betreft de verkoop van een bouwrijpe kavel, waar de infrastructuur
reeds aanwezig is, door de Gemeente Bredene aan de sociale
huisvestingsmaatschappij WoonWel met als doel het creëren van sociale
woningen.
De waarde van het perceel werd op 01/06/2012 door Nathalie Steenkiste,
wn. eerstaanwezend-inspecteur, wn. Ontvanger der Registratie geschat op
230 EUR/m².
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de goedkeuring van
de voorwaarden voor onderhandse verkoop van 533 m² gemeentegrond
gelegen Gerard Defeverstraat, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr.
712m4 voor de realisatie van eengezinswoningen aan de sociale
huisvestingsmaatschappij WoonWel.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Verkoop 533 m² grond
aan de sociale
huisvestingsmaatschappij
WoonWel

Tussenkomsten





Raming
122.590 EUR

Budgetcode
421/761-54

Dienst
GD

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat het perceel gemeentegrond dat
het voorwerp vormt van deze verkoop in het BPA steeds was ingekleurd als
groenzone en dat het hem bijgevolg verbaast dat dit perceel met 230
EUR/m² wordt geschat als bouwgrond.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat het vroegere
BPA hier inmiddels is opgeheven en dat dit perceel binnen het vigerend
gewestplan wel degelijk is ingekleurd als bouwgrond, wat de vroegere
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bestemming binnen het BPA ook mag geweest zijn. Inmiddels werd aan
Woonwel ook reeds een verkavelingsvergunning afgeleverd.
Raadslid Dany Hollevoet die zich vooral bezorgd maakt over voldoende
groenzones in deze wijk en meer in het bijzonder over het perceel dat
vroeger ingekleurd was als groenzone en paalt aan de woningen in de
Gerard Defeverstraat.
Raadslid Jacky Maes die nog aangeeft dat de schatting is gebeurd door een
beëdigd ambtenaar en dat in het kader van deze schatting het bewuste
perceel werd gecatalogeerd als bouwgrond omdat het deel uitmaakt van de
verkaveling van Woonwel.
Schepen Eddy Gryson die verduidelijkt dat het perceel dat door het
gemeentebestuur wordt verkocht aan Woonwel binnen de verkaveling is
voorzien als groenzone/plantsoen.
Raadslid Jacky Maes vestigt er ook nog de aandacht op dat Woonwel deze
groenzone waarvoor het nu 230 EUR/m² moet betalen, straks opnieuw zal
moeten overdragen aan het gemeentebestuur voor inlijving bij het openbaar
domein.
Schepen Jacques Deroo die er ook nog op wijst dat binnen de volledige
sociale verkaveling Noord-Ede voldoende groen is voorzien met een
centrale zone van 2.000 m². De sociale huisvestingsmaatschappijen zullen
bovendien moeten instaan voor de bouw van een nieuw wijkpaviljoen in dit
centrale groengedeelte.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed voor onderhandse verkoop van
533 m² gemeentegrond gelegen Gerard Defeverstraat, kadastraal gekend 1e
afdeling sectie B nr. 712m4 voor de realisatie van eengezinswoningen aan de
sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel, Clarahoeve, Stuiverstraat 401, 8400
Oostende.
De akte SM 00016800-017 MC opgemaakt door notarisassociatie Coudeville Baeke maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: beleidsondersteuning - Milieu. Concessieovereenkomst Blue Corner nv - Gemeente
Bredene voor plaatsen en exploiteren van laadpaal voor elektrische fietsen en auto's.
Goedkeuring van de voorwaarden

Aanwezig

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

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/02/2012
houdende goedkeuring van de voorwaarden van de intentieverklaring voor
het plaatsen van een oplaadeiland
mail van Eandis d.d. 24/05/2012 met vraag om een concessieovereenkomst
met Blue Corner nv af te sluiten voor een fiets- en een autolaadpaal
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2012
houdende principiële goedkeuring van de voorwaarden van de
concessieovereenkomst met Blue Corner nv voor het plaatsen van een
fiets- en een autolaadpaal




Feiten, context 
en argumentatie









Elektrische Voertuigen in Actie (EVA), een proeftuinproject voor elektrisch
rijden in Vlaanderen, is een samenwerkingsverband van publieke en private
partners getrokken door Eandis en gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid. De kernpartners zijn Eandis, Federauto, Blue Corner nv, Telenet,
4IS, vrije universiteit Brussel en universiteit Gent.
Doelstellingen zijn:
- elektrisch rijden stimuleren en innovatie steunen
- mobiliteitsgedrag bestuderen.
Het laadeiland met ingebouwde WiFi hotspot en slimme meter is
aangesloten op het distributienet en bestaat uit een laadpaal voor 2
elektrische auto’s en een laadpaal voor 6 elektrische fietsen, geplaatst door
Blue Corner nv.
De plaatsing door Eandis is voorzien in de week van 18/06/2012 en het
laadeiland zou operationeel zijn tegen uiterlijk 03/07/2012.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een intentieverklaring
ondertekend waarin wordt gestipuleerd :
 aanduiden van een contactpersoon voor de werken en administratie
 bepalen van de locatie in overleg met EVA
 afsluiten van de nodige overeenkomsten en eventueel aanbesteden van
optionele oplaadinfrastructuur
 voorzien, schilderen en bewegwijzeren van de parkeerplaatsen
 gratis aanbieden van de elektriciteit voor het oplaadeiland.
Kosten elektriciteitsverbruik per volledige oplaadbeurt :
 auto : 2,80 EUR indien volledig opgeladen (snel opladen 1 uur, normaal
opladen 5 à 6 uren)
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 fiets : 0,50 EUR (4 uren).
Locatie :
 het parkeerterrein t.h.v. de Lidl. Het gemeentebestuur heeft voor dit
parkeerterrein een concessie zodat geen bijkomende toelatingen nodig
zijn.
Met Blue Corner nv, Zandstraat 1a, 9120 Haasdonk dienen 2
concessieovereenkomsten te worden afgesloten nl. 1 voor het plaatsen van
een fietslaadpaal en 1 voor het plaatsen van een autolaadpaal, telkens voor 4
jaren.
Belangrijkste voorwaarden concessieovereenkomst voor fietslaadpaal :
 de laadpaal wordt op kosten van de concessienemer (Blue Corner nv)
geplaatst en blijft zijn eigendom
 het elektriciteitsverbruik valt ten laste van de concessiegever (gemeente
Bredene). De concessiegever kan ervoor opteren om deze kosten
door te rekenen aan de eindgebruiker.
 om de veiligheid in gebruik te garanderen wordt er gewerkt met
activatie door middel van identificatie van de gebruiker, meer bepaald
via SMS-activatie , activatie via Blue Corner fietslaadkaart en
toekomstige identificatiemiddelen
 het jaarlijks onderhoud alsook een bewaking van het oplaadpunt met
foutdetectie en -diagnose van op afstand wordt door de
concessienemer verzorgd
 bij eventuele schade aan een voertuig door een defect of het slecht
functioneren van een laadpaal kan enkel de concessienemer
aansprakelijk gesteld worden.
 De voorwaarden van de concessieovereenkomst voor autolaadpaal zijn
deels gelijklopend met deze van de fietslaadpaal. Belangrijke verschillen
zijn :
 activatie door middel van identificatie van de gebruiker : naast activatie
via SMS en via Blue Corner RFID kaart, ook via andere abonnementen,
Smart Phone Applicatie die deel uitmaakt van het Blue Corner
abonnement en toekomstige identificatiemiddelen
 de concessiegever heeft de totale vrijheid om het gebruik van de
laadpaal door de eindgebruiker of gratis of betalend te maken.
Indien er wordt gekozen om deze dienst gratis aan te bieden wordt er
geen exploitatiekost aangerekend, zolang deze dienst gratis blijft.
Indien er wordt gekozen voor een betalende dienst is er een
exploitatiekost van 35% op het aangerekende tarief met een minimum
van 0.50 EUR per transactie. Deze exploitatiekost heeft als doel om de
kosten te dekken die de concessienemer heeft om deze gelden te innen.
Desgewenst kan de gemeente ervoor opteren om deze meerkost mee
te verrekenen aan de eindgebruiker.
Betalingswijze door gebruiker
 voor elektrische fiets
 via sms voor en na opladen
 Blue Corner fietslaadkaart o.a. te koop in gemeente (voorstel MEC
Staf Versluys) die op alle laadpalen van het netwerk geldig is.
 verkoopprijs inclusief btw : 19 EUR (3 maanden), 29 EUR (6
maanden) en 39 EUR (12 maanden)
 aankoopprijs gemeentebestuur inclusief btw bij aankoop
startpakket incl. display resp. 13,30 EUR , 17,99 EUR en 27,30
EUR . Een startpakket bevat 3 x (18 te betalen + 3 gratis)
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Tussenkomsten







kaarten = in totaal 21 kaarten van 3 maanden, 21 van 6
maanden en 21 van 12 maanden.
 voor elektrische auto
 via sms voor en na opladen
 via laadkaart van Blue Corner nv of andere laadkaarten te koop bij
Blue Corner en dealers elektrische auto’s (34 EUR/maand)
 tijdens periode van betalend parkeren ook parkeerticket.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van de
concessieovereenkomst met Blue Corner nv voor het plaatsen en
exploiteren van een laadpaal voor elektrische fietsen en elektrische auto’s
goed te keuren.

Raadslid Dany Hollevoet die vooreerst stelt verheugd te zijn dat het
gemeentebestuur alsnog aandacht besteedt aan elektrische wagens,
aangezien tijdens vorige zitting niet werd ingegaan op de suggestie om een
elektrische wagen aan te kopen in plaats van een dieselwagen. Tevens merkt
hij op dat het gemeentebestuur de zone waarvoor een concessie wordt
verleend aan nv Blue Corner zelf in concessie heeft van het Vlaams Gewest.
De desbetreffende overeenkomst met het Vlaams Gewest stipuleert dat
een onderconcessie slechts kan worden verleend met voorafgaande
schriftelijke toelating van deze concessiegever. Het raadslid stelt bijgevolg
voor om deze onderconcessie goed te keuren onder voorbehoud van een
schriftelijke toelating van het Vlaams Gewest.
Raadslid Dany Hollevoet wijst er ook nog op dat de overeenkomst een
verzaking van het recht van natrekking vermeld, wat evenwel slechts van
belang is indien het gemeentebestuur eigenaar zou zijn van de grond wat
hier echter niet het geval is. Een aanpassing van de overeenkomst of een
andere omschrijving is hier aangewezen. In het dossier voor het college van
burgemeester en schepenen dat als bijlage bij het gemeenteraadsdossier is
gevoegd, wordt vermeldt dat wordt geopteerd voor de locatie ter hoogte
van de Lidl omdat de laadpaal dient ingeplant in de nabijheid van een
hoogspanningscabine. Aangezien de fietslaadkaarten enkel worden verkocht
in het MEC Staf Versluys leek het het raadslid opportuun om de laadpaal
ook te voorzien in de nabijheid van dit centrum. Uit onderzoek is gebleken
dat in de omgeving van het MEC Staf Versluys een hoogspanningscabine
aanwezig is. Het raadslid wenst dan ook te vernemen waarom niet werd
geopteerd voor een locatie nabij het MEC Staf Versluys.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat ook de aanwezigheid is vereist
van telecommunicatiekanalen en dat bovendien werd geopteerd voor een
locatie nabij de restaurants en handelszaken.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
concessieovereenkomst Blue Corner nv - Gemeente Bredene voor het plaatsen
en exploiteren van een laadpaal voor elektrische fietsen en elektrische auto’s,
dit evenwel onder de voorwaarde van een schriftelijke toelating inzake
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onderconcessie van het Vlaams Gewest. De concessieovereenkomsten maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2011 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond




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



rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context

en argumentatie

De rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp sluit als volgt af:

uitgaven
ontvangsten
toelagen
gecumuleerd SALDO


Exploitatie
42.491,87 EUR
10.875,57 EUR
46.126,55 EUR
71.510,01 EUR

Investering
0 EUR
0 EUR
0 EUR
- 592,90 EUR

Het investeringsbudget sluit af met een tekort van 592,90 EUR. Dit tekort is
vooral veroorzaakt door een niet voorziene investeringsbelegging uit 2009.
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Dit tekort is het gevolg van toenmalige kleine (vermoedelijk dringende)
herstellingen aan de kerk, waarvoor geen toelage of lening werd
aangevraagd (= financiering met eigen middelen). Ook in 2010 en 2011
werd dit tekort niet aangezuiverd.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2011. De rekening stemt verder overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2011 en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp gunstig te adviseren.

Punt 11: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2011 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond



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



Feiten, context

en argumentatie

rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Rikier

De rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Rikier sluit als volgt af:

uitgaven (eigen dj.)
ontvangsten (eigen dj.)
toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)



Exploitatie
65.343,01 EUR
28.742,60 EUR
34.651,04 EUR
13.502,10 EUR

Investering
164.064,24 EUR
101.633,86 EUR
63.981,51 EUR
0 EUR

Het tekort van 1.551,13 EUR op het investeringsbudget van 2010 werd in
2011 aangezuiverd. Het gecumuleerd saldo op het investeringsbudget is
hierdoor in 2011 opnieuw 0 EUR.
Er dienen geen opmerkingen te worden gemaakt op de rekening 2011. De
rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget (na wijziging) 2011
en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Rikier
gunstig te adviseren.

Punt 12: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2011 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Doris Vermoortel, schepen ;
Liesbeth Metsu, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid



artikel 55 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond




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



rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context

en argumentatie

De rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus sluit
als volgt af:

uitgaven (eigen dj.)
ontvangsten (eigen dj.)
toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)






Exploitatie
62.223,37 EUR
13.900,10 EUR
33.727,72 EUR
8.351,56 EUR

Investering
4.112,79 EUR
10.000 EUR
0 EUR
5.887,21 EUR

Er worden een aantal kredietoverschrijdingen gerealiseerd. Dit is het geval
voor de artikels 2013, 2046 en 2206 (uitgave zonder krediet). Met
uitzondering van artikel 2206 kunnen deze via een interne kredietaanpassing
worden gecorrigeerd.
Er werd in de rekening 2011 een verschil gedetecteerd tussen de financiële
schulden op de staat van het vermogen en de aflossingstabellen die
beschikbaar zijn voor de lopende leningen. In samenwerking met het bisdom
Brugge, het Agentschap Binnenlandse Aangelegenheden en het
gemeentebestuur zal de kerkfabriek dit verschil proberen te regulariseren.
Het onderliggende probleem is vooral dat er in 2009 en opnieuw in 2011
leningen in het budget waren ingeschreven, dat de inkomsten hiervoor ook
werden gerealiseerd, maar dat omwille van een gemeentelijke
budgetwijziging dit niet langer over een lening ging maar over een
buitengewone toelage. De kerkfabriek ging er op basis van hun eigen
goedgekeurde budgetten van uit dat zij een doorgeeflening hadden gekregen
in plaats van een buitengewone toelage. Hierdoor werden de buitengewone
inkomsten in 2009 (25.000 EUR) en 2011 (10.000 EUR) op het verkeerde
budgetartikel ingeschreven en werd een onnodige financiële schuld
aangemaakt in de staat van het vermogen. Het betreft hier dus een eerder
technisch probleem, dat wellicht in de loop van 2012 zal worden
rechtgezet.
Er dienen geen andere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2011. De rekening stemt verder overeen met het goedgekeurde budget (na
wijziging) 2011 en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.
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Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus gunstig te adviseren.

Punt 13: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2011 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, 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

Doris Vermoortel, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 72 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

Verwijzingsdocumenten



jaarrekening 2011 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting, het verslag over de begrotingsrekening en
de vereiste bijlagen
bijgevoegde documenten:
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld
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Voorgeschiedenis

Feiten,
context en
argumentatie

Fase
Vaststelling van het budget
2011
Vaststelling van de wijziging
van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget
2011 nr. 1 in gewone dienst
en nr. 2 in buitengewone
dienst
Kennisneming
van
de
jaarrekening 2011





Actie
gemeenteraadsbeslissing

Datum
16/12/2010

gemeenteraadsbeslissing

24/10/2011

collegebeslissing

11/06/2012

De jaarrekening wordt door de gemeenteontvanger toegezonden aan het
college van burgemeester en schepenen. Het college dient in toepassing van
artikel 78 van het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit de
voorgelegde rekening te verifiëren en te bevestigen dat alle handelingen
waarvoor zij bevoegd is, correct zijn opgenomen in de rekening, in casu de
vastgestelde rechten en de vastleggingen.
De begrotingsrekening omvat elk begrotingsartikel, in volgorde van de
functioneel-economische code, waarbij het totaal van de uitgaven en
ontvangsten van elk begrotingsartikel wordt gemaakt.
De vermelde resultaten :
- begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare
ontvangsten en anderzijds de vastleggingen.

Gewone dienst

2009
5.283.621,36

Buitengewone dienst

2009
767.215,85

2010
4.771.454,68

2011
4.856.613,59

2010
700.673,38

2011
473.285,02

- boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de nettovastgestelde rechten (vastgestelde rechten verminderd met de
onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten) en de aangerekende
uitgaven.
Gewone dienst

2009
7.169.705,77

2010
6.821.751,97

2011
6.921.837,11

Buitengewone dienst
2009
3.559.898,24

2010
3.742.497,20

2011
3.517.934,71



De begrotingsrekening van het jaar 2011 wordt in gewone dienst als volgt
afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Saldo van het eigen dienstjaar
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22.090.046,74
20.313.743,98
1.776.302,76
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Ontvangsten vorige dienstjaren in 2011
Uitgaven vorige dienstjaren in 2011
Saldo van de vorige dienstjaren
Overboekingen:
Resultaat van de begrotingsrekening
2011 in gewone dienst
Resultaat van de begrotingsrekening
2010 in gewone dienst





Tussenkomsten

755.601,05
- 15.944,90
739.656,15
2.430.800
+ 85.158,91
- 512.166,68

Het resultaat over het dienstjaar 2011 (gewone dienst) ligt 597.325,59 EUR
hoger dan het resultaat gerealiseerd in 2010. Dit resultaat werd bekomen na
berekening van het saldo eigen dienstjaar, het saldo vorige dienstjaren en de
overboekingen. Ondanks het positief resultaat wordt toch gewezen op het
belang van de beheersing van de kredieten. De beperking van de uitgaven is
een noodzaak om de geplande investeringen, opgenomen in de
meerjarenplanning, te kunnen realiseren.
Er werd, als bijlage aan de dienstjaarrekening 2011, door de financiële dienst
een uitgebreide, toelichtende nota opgesteld. Het verslag bevat de opgave van
de onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het begrotingsen boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 2010-2011, de
vergelijking budget en rekening 2011 en een overzicht van de buitengewone
dienst 2011.
Bij de rekening worden gevoegd :
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld
 Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat de jaarrekening een technisch
document is dat correct is opgesteld waaraan de CD&V-fractie dan ook zijn
goedkeuring zal hechten, wat evenwel niet betekent dat zijn fractie akkoord
is met de conclusies die hieruit worden getrokken door de meerderheid.
Een aantal opmerkingen terzake werden geformuleerd tijdens de bespreking
van het budget 2012.
 Raadslid Jacky Maes die naar aanleiding van de vaststelling van de
jaarrekening aan het college de suggestie meegeeft om in het budget 2013
de kredieten die de voorbije jaren waren ingeschreven voor Ride of the
Roses te willen voorbehouden voor een subsidieverhoging voor de
sportverenigingen.
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het contract met Ride for the
Roses dit jaar inderdaad afloopt en dat als gevolg hiervan een verschuiving
van de middelen mogelijk is. In dit verband wijst de schepen er op dat ook
de culturele verenigingen vragende partij zijn voor een verhoging van de
subsidies.
 Voorzitter Willy Vanhooren die stelt dat een voorstel inzake inschrijving of
verschuiving van de kredieten het voorwerp vormt van de
budgetbesprekingen en dat het voorstel voorbarig is aangezien de bevolking
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tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen nog uitspraak moet
doen over welke meerderheid straks het budget zal moeten opmaken.
Raadslid Jacky Maes die zich beroept op zijn rechten als raadslid om
suggesties en voorstellen te doen.
Voorzitter Willy Vanhooren die stelt dat het zijn opdracht is om te waken
over het verloop van de besprekingen.
Raadslid Kristof Vermeire die zich aansluit bij het standpunt van de
voorzitter dat voorstellen voor het budget worden besproken in het kader
van de budgetbespreking en niet naar aanleiding van de vaststelling van de
jaarrekening en die ook meent dat de opmaak van het budget 2013 dient
overgelaten aan de toekomstige bestuursmeerderheid.
Raadslid Jacky Maes die opmerkt dat elk jaar reeds begin september wordt
gestart met de opmaak van het budget.
Voorzitter Willy Vanhooren die repliceert dat in het verkiezingsjaar ook
elke keer het resultaat van de verkiezingen wordt afgewacht en dat in
voorkomend geval rond de tafel wordt gezeten met de fracties die het
daaropvolgende jaar de meerderheid zullen uitmaken.

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 1 onthouding (William Hüppertz).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2011, bestaande uit de
begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :

1. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat van
het dienstjaar
Positief
Negatief
2. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
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Gewone dienst
29.831.327,19

Buitengewone dienst
7.772.398,78

63.427,43

0,00

29.767.899,76

7.772.398,78

24.911.286,17

7.299.113,76

4.856.613,59

473.285,02

29.767.899,76

7.772.398,78

63.427,43

0,00

29.767.899,76

7.772.398,78
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Aanrekeningen
Boekhoudkundig
resultaat
van
het
dienstjaar
Positief
Negatief
3. Vastgestelde uitgaven
Aanrekeningen

22.846.062,65

4.254.461,07

6.921.837,11

3.517.937,71

24.911.286,17

7.299.113,76

22.846.062,65

4.254.461,07

2.065.223,52

3.044.652,69

Naar
het
volgend
dienstjaar over te dragen
vastleggingen

De begrotingsrekening en bijlagen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: financiële dienst - Onwaarde. Thesaurietekort n.a.v. de inbraak in het gemeentelijk
sportcentrum op 07/05/2012 waarbij de brandkoffer met kasgelden werd ontvreemd

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, 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

Doris Vermoortel, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 162 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 11/06/2012 van het thesaurietekort n.a.v. de inbraak in het gemeentelijk
sportcentrum op 07/05/2012 waarbij de brandkoffer met kasgelden werd
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ontvreemd
beslissing van de secretaris d.d. 12/01/2012 houdende de toekenning van
kasprovisies en permanente basiskassen aan diverse personeelsleden om
geringe exploitatie-uitgaven te verrichten en om geringe dagontvangsten te
kunnen innen
proces-verbaal nr. BG.17.L7.002076/2012 van de politiezone Bredene/De
Haan d.d. 07/05/2012 houdende vaststelling van de inbraak in het
gemeentelijk sportcentrum
vaststelling van Erwin Couvreur, hoofdkassier, houdende de vaststelling van
diefstal van de kasmiddelen
bestek na inbraak d.d. 07/05/2012 van de ontvreemde goederen

Feiten, context

en argumentatie


Op maandag 07/05/2012 werd een inbraak vastgesteld in het gemeentelijk
sportcentrum waarbij de brandkoffer met kasgelden werd ontvreemd.
De brandkoffer werd later terug gevonden, de volledige inhoud werd
gestolen. Tot op heden is de identiteit van de daders nog niet gekend.
 Via secretarisbeslissing van 12/01/2012 werden aan de sportdienst een
provisie en permanente basiskas ter beschikking gesteld. De provisie dient
om geringe uitgaven te kunnen verrichten. De sportdienst is belast met het
innen van de dagontvangsten, voornamelijk voor het zwembad.
 De sportdienst heeft een volledige inventaris opgemaakt van alle cashgelden die aanwezig waren op het ogenblik van de inbraak. Het verlies aan
ontvangsten van de gebruikers werd vastgesteld aan de hand van het
kasverslag dat werd opgemaakt door Erwin Couvreur op datum van
07/05/2012.
Omschrijving
Bedrag
Cash-ontvangsten
374,25 EUR
Permanente basiskas loket zwembad
750,00 EUR
Provisie sportdienst
750,00 EUR
Geschenkenenveloppe Kevin Hoste
60,00 EUR
Eigen middelen Dominique Broucke (muntstukken)
40,00 EUR
Enveloppe kerstfeestje
68,00 EUR
TOTAAL
2.042,25 EUR


Financiële
gevolgen

Bij de verzekeringsmaatschappij Dexia werd een schadeclaim ingediend
voor het totale bedrag van het schadegeval, nl. 2.952,25 EUR. Niet alleen
de ontvreemde gelden, maar ook het beschadigde materiaal werd hierbij
vermeld. De verzekeringsmaatschappij heeft de volledige schadeclaim in
aanmerking genomen, mits afhouding van het vrijgestelde bedrag van 239,07
EUR.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Vergoedingen
van
verzekeringsmaatschappijen
wegens kleine schades
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Raming Budgetcode
2 713,18 EUR 050/380-01
De

Dienst
GD

gemeenteraad
28

wordt
voorgesteld
om bij eerstvolgende
budgetwijziging
de
nodige kredieten te
voorzien

UITGAVEN
Omschrijving
Thesaurietekorten

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
2.042,25 EUR 000/302-01
1.000 EUR

Dienst
GD

De
gemeenteraad
wordt voorgesteld om
bij
eerstvolgende
budgetwijziging
de
nodige kredieten te
voorzien

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
Guy Lams, sportfunctionaris, aangeduid als verantwoordelijke voor de
sportdienst voor de inning van de kasgelden in het sportcentrum, wordt niet
verantwoordelijk gesteld voor de diefstal van de brandkoffer op 07/05/2012,
met in totaal 2.042,25 EUR aan cash-geld. Het totaal bedrag van dit verlies
wordt ten laste genomen van het gemeentebestuur, waarbij dit bedrag als
onwaarde in boekhouding wordt geboekt.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Thesaurietekorten

Bedrag Budgetcode
2.042,55 EUR 000/302-01

Punt 15: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten tot
opmaak GRUP "Kop van 't Sas". Goedkeuring meeruitgaven

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
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Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, 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

Doris Vermoortel, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet van 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
gemeentelijk mobiliteitsplan, goedgekeurd door de provinciale
auditcommissie op 18/05/2004
Decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
en latere wijzigingen, waaronder in het bijzonder het decreet d.d.
27/04/2007 inzake de milieueffectrapportage over plannen en programma’s
Besluit van de Vlaamse regering van 12/10/2007 betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s
Besluit van de Vlaamse regering van 19/06/2009 met betrekking tot het
overnemen van de verplichting inzake plan-milieueffectrapportage over
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegd overheid






Verwijzingsdocumenten









beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/12/2005
houdende toewijzing aan nv Arcadis Gedas van de opdracht van diensten
tot opmaak van het GRUP “Kop van ’t Sas”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
brief d.d. 14/10/2008 van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie nopens windhinderonderzoek
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende goedkeuring van
de geraamde meeruitgave (27.220,16 EUR) in het kader van de opdracht
van diensten tot opmaak van het GRUP “Kop van ’t Sas”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/05/2010 houdende definitieve
vaststelling van het GRUP “Kop van ’t Sas”
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Feiten, context

en argumentatie










beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/09/2010 houdende goedkeuring van
de meeruitgave (29.649,84 EUR) in het kader van de opdracht van diensten
tot opmaak van het GRUP “Kop van ’t Sas”
beslissing van de Deputatie d.d. 23/09/2010 houdende goedkeuring van het
GRUP “Kop van ’t Sas” (BS 04/11/2010)
arrest van de Raad van State d.d. 10/05/2011 nopens de zaak vzw Vlaamse
Yachting Federatie en Dirk Verleyen versus de Gemeente Bredene en de
Deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 20/07/2011
factuur van nv Arcadis Gedas d.d. 08/12/2011 ten bedrage van 7.164,41
EUR, btw inclusief

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
19/12/2005 werd nv Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg 20, 9000 Gent,
toegewezen de opdracht van diensten tot opmaak van het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan “Kop van ’t Sas”, voor de som van 25.361,60 EUR, btw
inclusief.
Inmiddels heeft de gemeenteraad, in zitting van 20/09/2010, zijn goedkeuring
gehecht aan een desbetreffende meeruitgave (29.649,84 EUR).
Overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007
houdende afbakening van het begrip “dagelijks bestuur” moet de
gemeenteraad zijn goedkeuring hechten aan bijkomende uitgaven, die een
meeruitgave van meer dan 10 % van het toewijzingsbedrag
vertegenwoordigen. Door de ontwerper dienden immers bijkomende
diensten geleverd (aanvullende overlegmomenten, screening MER
(milieueffectrapportage) en windhinderonderzoek (TNO Bouw en
Ondergrond Apeldoorn)).
Ingevolge de schorsing door de Raad van State (arrest d.d. 10/05/2011) van
volgende administratieve rechtshandelingen (vordering d.d. 03/01/2011,
ingesteld door vzw Vlaamse Yachting Federatie en Dirk Verleyen), dienden
door nv Arcadis Gedas bijkomende diensten verstrekt:
- beslissing gemeenteraad d.d. 31/05/2010 houdende definitieve
vaststelling van het GRUP “Kop van ’t Sas”
- beslissing Deputatie d.d. 23/09/2010 houdende goedkeuring van het
GRUP “Kop van ’t Sas”
Deze bijkomende diensten, waarvoor een factuur ten bedrage van 7.164,41
EUR werd ingediend, kunnen als volgt worden verantwoord:
- instellen van een aanvullend windhinderonderzoek door TNO Bouw en
Ondergrond Apeldoorn;
- uitvoeren van een mobiliteitsstudie (capaciteitsanalyse) door cvba
Vectris.
Er is in het investeringsbudget 2012 geen krediet voorzien voor het
financieren van deze meeruitgave.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd:
- goedkeuring te hechten aan de totale meeruitgave in het kader van de
opdracht van diensten tot opmaak van het GRUP “Kop van ’t Sas”,
toevertrouwd aan Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg 20, 9000 Gent
(36.814,25 EUR)
- bij buitengewone budgetwijziging 2012 een aanvullend krediet in te
schrijven voor het financieren van de bijkomende diensten (7.164,41
EUR).
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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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
Ereloon opmaak RUP
7.164,41 EUR 930/733-60 12/05
BD
“Kop van ’t Sas” NIHIL
meeruitgave
Voorstel
voorzien
krediet
bij
buitengewone
budgetwijziging 2012

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de totale meeruitgave (36.814,25
EUR) in het kader van de opdracht van diensten tot opmaak van het GRUP
“Kop van ’t Sas”, toevertrouwd aan nv Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg 20,
9000 Gent.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist bij buitengewone budgetwijziging 2012 een krediet in
te schrijven voor het financieren van de bijkomende diensten (7.164,41 EUR).

Punt 16: technische dienst - Gewestelijk
zeehavengebied Oostende". Advies

Aanwezig

ruimtelijk

uitvoeringsplan

"Afbakening

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, 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

Doris Vermoortel, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
01/09/2009, inzonderheid art. 2.2.7 § 4



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie






Besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/03/2012 houdende de voorlopige
vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Afbakening zeehavengebied Oostende”
aankondiging aanvang van het openbaar onderzoek op 08/05/2012 over het
ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied
Oostende”
ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening
zeehavengebied Oostende”

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd een
planningsproces opgestart waarin een streefbeeld inzake economische
ontwikkeling wordt aangereikt. Het is de bedoeling om dit streefbeeld en de
economische en de ontwikkelingsconcepten te realiseren door het
opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Op 30/03/2012 heeft de Vlaamse regering het ontwerp GRUP “Afbakening
zeehavengebied Oostende” voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek
loopt van 08/05 t.e.m. 06/07/2012.
Volgende deelgebieden uit het G.R.U.P. grenzen aan het zeehavengebied:
 Oosteroever: dit gebied wordt grotendeels ontwikkeld als stedelijk
ontwikkelingsgebied;
 Sas-Slijkens: dit gebied wordt ontwikkeld als woongebied;
 stationsomgeving Oostende: dit gebied wordt ontwikkeld als een
woonomgeving;
 Plassendale 2: ontwikkeling van een gemengd regionaal bedrijventerrein;
 Plassendale 3: idem + zone voor kantoren en bedrijven uit de tertiaire
sector;
 agrarische bedrijvenzone Oudenburg.
Het streefbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de haven is gebaseerd
op volgende principes en krachtlijnen:
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-

de ruimte wordt optimaal gebruikt door per deelruimte de
economische activiteiten af te stemmen op de beschikbare ruimte en de
ontsluiting;
- havenontwikkelingen worden optimaal ingepast ten opzichte van de
andere functies in en rond het havengebied;
- voor het bereiken van de economische doelstellingen is het belangrijk
dat de haveningang wordt aangepast zodat de voorhaven bereikbaar
wordt voor grotere schepen dan nu het geval is;
- de haven zal beter ontsloten worden door een betere bereikbaarheid
met het openbaar vervoer en door betere fietsinfrastructuur;
- bij de verdere ontwikkeling van de haven dienen de natuurwaarden in
en rond de haven behouden en versterkt;
- de haven wordt ingepast in de omgevende stad en polders.
 De ontwikkeling van het havengebied binnen de bestaande ruimtelijke
grenzen kan worden samengevat als volgt:
- De voorhaven is geschikt voor watergebonden maritieme trafieken,
voor visserij-activiteiten en voor havendiensten en heeft een functie als
waterkering voor de veiligheid van het omliggend stedelijk gebied;
- De binnenhaven is geschikt voor trafieken van kleinere schepen;
- Plassendale I is bedoeld voor logistieke activiteiten en voor zeehavenof watergebonden en zeehavengerelateerde bedrijvigheid, de zuidelijke
kanaalzone enkel voor zeehaven- of watergebonden en
zeehavengerelateerde bedrijvigheid;
- De haventoegang wordt verbeterd voor grotere zeeschepen. De
werken hiervoor zijn in uitvoering;
- Ontsluiting rechtstreeks naar hoofdwegennet, scheiding haven- en
stedelijk gebied;
- Buffers en kwalitatieve overgangen tussen woonentiteiten;
- Clustering van milieubelastende bedrijvigheid en bedrijven met
veiligheidsrisico;
- Toeristische – recreatieve haventrafiek aansluitend op het station
waarbij de RYCO-jachthaven verdwijnt op de huidige locatie,
Toeristisch en recreatief verkeer doorheen de haven blijft
gegarandeerd;
- Veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen in de voorhaven.
 In vergadering van de GECORO d.d. 23/05/2012 werden in het kader van
desbetreffend openbaar onderzoek volgende opmerkingen geformuleerd :
- Voor het sluizencomplex Sas-Slijkens dat ressorteert in de
stedenbouwkundige voorschriften onder artikel 3 “gebied voor
waterweginfrastructuur” wordt geen melding gemaakt van de inventaris
van het bouwkundig erfgoed West-Vlaanderen waarin het is
opgenomen. Het sluizencomplex Sas-Slijkens met wachthuis, eigendom
van het Vlaamse Gewest – Agentschap voor Maritieme dienstverlening
en kust en gelegen op het grondgebied Bredene, dateert uit 1754-1758
terwijl de eerste Sasbrug dateert van ca. 1818. Omwille van zijn
historische waarde dienen bijkomende voorschriften opgenomen om
het sluizencomplex als architecturaal patrimonium te bewaren.
- In artikel 6 van de stedenbouwkundige voorschriften wordt geen
breedte van de bufferzone langs de Brugsesteenweg opgegeven.
Omwille van de bestaande toestand waarbij voor een bedrijf geen
visuele afscherming aanwezig is of geen buffering t.o.v. de
Brugsesteenweg bestaat, is het aangewezen om een minimum breedte
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voor het gebiedsdeel van de buffer vast te leggen.
Tussenkomsten



Stemmen

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

Besluit

Enig artikel

Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat zijn fractie zich aansluit bij de
opmerkingen van de GECORO over dit ontwerp van RUP. Het raadslid
wijst op het belang van dit RUP omdat de ontwikkeling van de haven
tewerkstelling genereert in de regio. Een aantal concrete invullingen zijn
evenwel bevoegdheid van de stad Oostende met weliswaar impact voor
Bredene. Het raadslid wijst in dit verband op de woonontwikkelingen op de
Oosteroever die, samen met het Kop van ’t Sas, een aanzienlijke invloed
zullen hebben op de mobiliteit tussen Bredene en Oostende. Aangezien in
het advies onvoldoende aandacht werd gegeven aan dit aspect, onthoudt de
CD&V zich bij de stemming over dit dossier.

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het ontwerp gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Oostende” mits volgende
opmerkingen:
- Voor het sluizencomplex Sas-Slijkens dat ressorteert in de
stedenbouwkundige voorschriften onder artikel 3 “gebied voor
waterweginfrastructuur” wordt geen melding gemaakt van de inventaris
van het bouwkundig erfgoed West-Vlaanderen waarin het is
opgenomen. Het sluizencomplex Sas-Slijkens met wachthuis, eigendom
van het Vlaamse Gewest – Agentschap voor Maritieme dienstverlening
en kust en gelegen op het grondgebied Bredene, dateert uit 1754-1758
terwijl de eerste Sasbrug dateert van ca. 1818. Omwille van zijn
historische waarde dienen bijkomende voorschriften opgenomen om
het sluizencomplex als architecturaal patrimonium te bewaren.
- In artikel 6 van de stedenbouwkundige voorschriften wordt geen
breedte van de bufferzone langs de Brugsesteenweg opgegeven.
Omwille van de bestaande toestand waarbij voor een bedrijf geen
visuele afscherming aanwezig is of geen buffering
t.o.v. de
Brugsesteenweg bestaat, is het aangewezen om een minimum breedte
voor het gebiedsdeel van de buffer vast te leggen.
Toegevoegde punten:

Punt 17: secretariaat – Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Patrick
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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

Doris Vermoortel, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire
en argumentatie  Raadslid Kristof Vermeire die van het college wenst te vernemen of de
werken langs de Koninklijke Baan nog vòòr de aanvang van het
zomerseizoen zullen voltooid zijn en of opgeschort worden zodat de op- en
afrit van de Koerslaan tijdig kan worden opengesteld, dit in functie van het
toerisme.
 Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat tijdens de laatste werfvergadering
werd verzekerd dat deze werken zouden zijn voltooid vòòr 1 juli. De
schepen wijst er ook op dat het hier geen werken van het gemeentebestuur
betreft.

Punt 18: secretariaat – Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, 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

Doris Vermoortel, schepen ;
Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



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

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu
en argumentatie  Raadslid Liesbeth Metsu die wenst te vernemen wanneer het dossier
“erkenning van de vzw Speelschommel” opnieuw zal worden voorgelegd aan
de gemeenteraad. Dit dossier werd tijdens vorige zitting uitgesteld en het
raadslid meende dat dit opnieuw zou worden behandeld in deze zitting.
 Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat dit dossier opnieuw zal
worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 30 juli a.s.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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