VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30/07/2012

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/06/2012

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten



Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen of de voorwaarde met
betrekking tot de concessieovereenkomst met de nv Blue Corner (punt 9
van vorige zitting), i.c. de schriftelijke toelating van het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust, inmiddels is vervuld.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat de
schriftelijke toelating inmiddels werd bekomen.



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 25/06/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: technische dienst - Openbaar groen.
Agentschap Natuur en Bos. Advies

Verslag gemeenteraadszitting 30/07/2012

Herinrichting park Paelsteenveld door
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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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

De voorzitter stelt de raad voor, gelet op de aanwezigheid van Stijn Deruyter,
landschapsarchitect bij het Agentschap Natuur en Bos met het oog op een toelichting
over de geplande herinrichting van het Paelsteenveld, om dit punt te behandelen
onmiddellijk na de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
De raad gaat met algemene stemmen in op dit voorstel van de voorzitter.
Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
BPA “Toeristisch recreatiepark”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
01/12/2000
plan doorsnedes, bestaande toestand en nieuwe toestand park
Paelsteenveld
verklarende nota betreffende de herinrichting van park Paelsteenveld
advies MINA-raad d.d. 04/07/2012





Feiten, context

en argumentatie



Van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap
voor Natuur en Bos, Koning Albert I-laan ½ - bus 74, 8200 Brugge, ontving
ons bestuur het dossier over de herinrichting van het westelijk deel van het
park Paelsteenveld, een groene en recreatieve buffer tussen Koninklijke
Baan en Kapelstraat, in 1985 aangelegd door de Vlaamse overheid om
toeristen, naast strand en duinen, extra ontspanningsmogelijkheden te
bieden. De reden van de herinrichting is het gebrek aan ruimtelijke
samenhang binnen dit domein. Het voorgestelde concept dat zal zorgen
voor een verbeterde verbinding en toegankelijkheid tussen park en nabije
omgeving, is conform met de voorwaarden van het BPA “Toeristische
recreatiepark”.
Detail van de nieuwe look:
- Nieuwe wandelpromenade tussen toeristische kern en het MEC Staf
Versluys, uitvoering in lichtgrijze betonsteen, die een betere ontsluiting
en toegankelijkheid beoogt
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Tussenkomsten





Eliminatie van de dahlia-kwekerij en in de plaats een nieuwe speelhoek
en rond inkomplein (betontegels)
- Uitbraak van de autoparking, teneinde de aanleg van de promenade
mogelijk te maken en de ruimtelijke samenhang te verbeteren.
Voorzien van nieuwe parkeergelegenheid ten zuiden van het park
- Saneren tennisterrein en basketbalveld en in de plaats een voetbalveld
- Grotendeels verwijderen van de beplanting ter hoogte van de
Kapelstraat, zodat het park een opener karakter zal krijgen
- Transformatie van de dahliatuin, meer bepaald omvorming van de grote
zeshoeken naar zes ovaalvormige plantsoenen tussen een klein
duinlandschap met hier en daar duindoornstruiken als contrast tussen
de gecultiveerde bloemen en de natuurlijke begroeiing. Verbinden van
de diverse tuintjes, omheind door een lage metaaldraadafsluiting, door
slingerend wandelpad
Door de MINA-raad, in vergadering bijeen op 04/07/2012, werd gunstig
advies uitgebracht over het concept “Herinrichting westelijk deel park
Paelsteenveld” en volgende voorstellen geformuleerd:
- Aanleg van een nieuwe natuur-educatieve vijver met natuurlijke oevers
met het oog op het behoud van amfibieën en waterinsecten
- Plaatsen van bijen- of insectenhotels uit natuurlijke materialen, op
voldoende afstand van de wandelpaden, verdeeld over het park,
overwegende dat er voor insecten nauwelijks nog nestmogelijkheden
zijn
- Aanleg van een vlindertuin, opgebouwd uit wilde bloemen en inheemse
kruiden. Door het verdwijnen van natuurlijke bermen en terreinen
vinden bijen, hommels, vlinders en andere nectarvoeders in de natuur
steeds minder gelegenheid om zich te voeden (verhogen natuureducatief karakter van het park)
- Hergebruik van snoeihout – aanleg houten wal in het park. Dergelijke
wal biedt bescherming aan insecten, amfibieën en kleine knaagdieren
tijdens de winterperiode. Voorstel om de wallen als afboording van
terreinen en paden aan te leggen
- Gebruik van inheemse plantensoorten bij heraanleg (beperking van
gecultiveerde soorten, zoals de dahlia en aanplant van natuurlijk en
streekeigen biotoop).
De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies uit te brengen over het
concept “Herinrichting westelijk deel park Paelsteenveld” en kennis te
nemen van de voorstellen van de MINA-raad d.d. 04/07/2012.
Stijn Deruyter van Agentschap Natuur en Bos verstrekt tijdens de zitting
toelichting over de geplande herinrichtingswerken.

Raadslid Kristof Vermeire die wijst op de moeilijke leesbaarheid van de
plannen die bij het dossier waren gevoegd en die stelt dat de toelichting die
wordt verschaft door het Agentschap Natuur en Bos veel heeft
verduidelijkt. Het raadslid meent dat de plannen heel wat goede elementen
bevatten, maar betreurt het anderzijds dat een recent aangelegde parking
zal worden opgebroken. Tevens wenst het raadslid de fasering en timing te
kennen van de werken, meer in het bijzonder in het gedeelte ten oosten
van het Staf Versluyscentrum.
Stijn Deruyter (ANB) die antwoordt dat in eigen regie ook zeer snel kan
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Neemt kennis

worden gestart met een aantal werken in de zone ten oosten van het Staf
Versluyscentrum, i.c. met het uitbreken van een aantal verharde zones.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de parkeerzone t.h.v. het
vroegere Shell-station niet volledig wordt opgebroken, maar dat een
gedeelte wordt behouden als parkeerplaats voor (brom-)fietsen. Nu moet
worden vastgesteld dat deze fietsen worden gestald op het voetpad, dit
tegen de omheining.
Burgemeester Steve Vandenberghe die ook nog stelt dat door het college
eveneens opmerkingen werden geformuleerd over het opbreken van deze
parkingzone, maar dat met het behoud van een gedeelte als fietsparking een
compromis werd gevonden met het bevoegde agentschap.
Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat de gronden
waar zich deze parking bevindt destijds werden overgedragen aan het
gemeentebestuur om deze toe te laten in deze zone parkeergelden te
innen. Vraag stelt zich nu of deze zone na de herinrichting opnieuw moet
worden overgedragen aan het Vlaams Gewest.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die aangeeft dit te zullen
nakijken.
Raadslid Lionel Clybouw die voorstelt om deze parking toch nog
gedeeltelijk te behouden voor wagens.
Schepen Jacques Deroo die wijst op de noodzaak van een fietsparking en er
de aandacht op vestigt dat er in de nabije omgeving voldoende
parkeerplaatsen zijn voor wagens.
Raadslid Dany Hollevoet die vraagt om, in voorkomend geval dat zou
worden ingegaan op het voorstel van de MINA-raad om een
natuureducatieve vijver aan te leggen , deze vijver voldoende te beveiligen
voor kinderen.
Raadslid Dany Hollevoet die nogmaals voorstelt dat nota’s die bij een
dossier worden gevoegd zouden worden ondertekend door de hiertoe
bevoegde persoon. De voorzitter vraagt de secretaris hieraan de nodige
aandacht te willen besteden.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die nog verduidelijking vraagt over het plan
i.c. de kleine cirkels op het plan.
Stijn Deruyter (ANB) die antwoordt dat het hier verharding betreft, palend
aan de Kapelstraat, die wordt behouden.

De gemeenteraad neemt kennis van volgende voorstellen, geformuleerd door
de MINA-raad, in vergadering bijeen op 04/07/2012, met betrekking tot het
concept “Herinrichting westelijk deel park Paelsteenveld”:
- Aanleg van een nieuwe natuur-educatieve vijver met natuurlijke oevers met
het oog op het behoud van amfibieën en waterinsecten
- Plaatsen van bijen- of insectenhotels uit natuurlijke materialen, op voldoende
afstand van de wandelpaden, verdeeld over het park, overwegende dat er
voor insecten nauwelijks nog nestmogelijkheden zijn
- Aanleg van een vlindertuin, opgebouwd uit wilde bloemen en inheemse
kruiden. Door het verdwijnen van natuurlijke bermen en terreinen vinden
bijen, hommels, vlinders en andere nectarvoeders in de natuur steeds minder
gelegenheid om zich te voeden (verhogen natuur-educatief karakter van het
park)
- Hergebruik van snoeihout – aanleg houten wal in het park. Dergelijke wal
biedt bescherming aan insecten, amfibieën en kleine knaagdieren tijdens de
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winterperiode. Voorstel om de wallen als afboording van terreinen en paden
aan te leggen
- Gebruik van inheemse plantensoorten bij heraanleg (beperking van
gecultiveerde soorten, zoals de dahlia en aanplant van natuurlijk en
streekeigen biotoop).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het concept “Herinrichting
westelijk deel park Paelsteenveld”, een project van het Vlaams Ministerie van
Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor Natuur en Bos en beslist de
desbetreffende voorstellen, geformuleerd door de MINA-raad, door te sturen
aan voornoemd agentschap
Het plan “Herinrichting van het park Paelsteenveld – nieuwe toestand” maakt
integrerend deel uit van onderhavig besluit.

Punt 3: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2011

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/06/2012
houdende vaststellen van het algemeen jaarverslag 2011

Feiten, context

en argumentatie

Door de invoering van het Gemeentedecreet is het niet langer verplicht om
een jaarverslag op te maken als bijlage bij het budget. Toch lijkt het nuttig
om niettemin een jaarverslag (zij het losgekoppeld van het budget) te blijven
opmaken. Niet alleen geeft het een handig jaaroverzicht, maar het is ook
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Tussenkomsten





Neemt kennis

een document waarin bepaalde beleidsrelevante informatie (zoals
indicatoren) op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd. Het
jaarverslag speelt zo een belangrijke rol In het kader van de actieve
openbaarheid van bestuur.
Het jaarverslag 2011 bouwt inhoudelijk en vormelijk voort op het stramien
van de voorgaande jaren. Het jaarverslag bestaat concreet uit 2 grote
onderdelen:
 het eigenlijke jaarverslag: aan de hand van teksten wordt een kort
overzicht gegeven van de hoogtepunten van 2011. De feiten worden
per thema in grote clusters ondergebracht.
 de bijlagen: in de bijlagen wordt eerder technische informatie verstrekt.
Het betreft informatie die de leesbaarheid van het jaarverslag in het
gedrang zou brengen en die enkel voor een klein deel van de lezers
relevant is.
NB: De gemeentelijke vertegenwoordiging in de intercommunale IVOO op
pagina 89 van het jaarverslag is niet correct. Françoise Praet
(vertegenwoordiger) en Kimberley Rouselle (plaatsvervanger) zetelden in
2011 in de algemene vergadering. Raf Pyra is niet langer lid met
raadgevende stem van de raad van bestuur.

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot voorliggend jaarverslag
2011 volgende opmerkingen formuleert: “Een jaarverslag dient objectief en
neutraal opgesteld te zijn, maar sommige zaken die erin staan worden wel erg
rooskleurig voorgesteld. Zo staat op pagina 11 een stuk over de lokale economie
in Bredene, onder de veelzeggende titel “Bredene economisch in de lift”. Aan de
hand van heel wat officieel cijfermateriaal kan nochtans aangetoond worden dat
dit helaas niet het geval is. Enkele cijfers ter illustratie:
- Bredene heeft met 7,9 % de laagste ondernemersgraad (= aantal
zelfstandigen en helpers t.o.v. de bevolking van 15 tot 65 jaar)
- In de rangschikking van het aantal winkels per 1.000 inwoners staat Bredene
met 10,1 winkels op 1.000 inwoners slechts op de 59ste plaats (op 64
gemeenten). 58 gemeenten doen het dus beter
- Met meer dan 10 % winkelleegstand behoort Bredene bij de top van WestVlaanderen qua winkelleegstand.
Het winkelcentrum op het Sas mag dan al een succes zijn, daarbuiten is er
letterlijk en figuurlijk nog heel wat werk aan de winkel. Even rondlopen in de
vroeger bloeiende winkelstraten (zoals de Koningin Astridlaan bijvoorbeeld)
spreekt boekdelen. Heel veel handelspanden leeg, andere winkels zijn omgevormd
tot appartementen. Het is daarom gratuit en ongepast om te beweren dat
Bredene economisch in de lift zit. In plaats van een zegebulletin te verspreiden,
zou het gemeentebestuur beter daadwerkelijk stimulansen geven voor onze lokale
economie, zoals de inkorting van de periode van het betalend parkeren en de
afschaffing van de belasting op bedrijfseconomie.”
Ook wat betreft de afvalcijfers wijst het raadslid op een onjuiste en
tendentieuze informatieverstrekking in het jaarverslag.

De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen jaarverslag 2011.
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Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende het opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat)
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
08/06/2012

De expertencommissie van de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting
bijeen op 08/06/2012, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van een
inwoner met beperkte mobiliteit om in de Gentstraat ter hoogte van
huisnummer 39 een parkeerverbod in te voeren.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 07/08/2007 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Gentstraat.
Artikel 2
In de Gentstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A:
- tussen Antwerpenstraat en Golfstraat met verboden rijrichting van Golfstraat
naar Antwerpenstraat
- tussen Kapelstraat en Antwerpenstraat met verboden rijrichting van
Kapelstraat naar Antwerpenstraat.
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 3
In de Gentstraat, meer bepaald ter hoogte van huisnummer 8, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c. van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
voorkomt.
Artikel 4
De Gentstraat 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 Gentstraat 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”.
Artikel 5
In de Gentstraat, ter hoogte van huisnummer 39, wordt er op de
parkeerstrook een verdrijvingsvlak van 2 m breed en 1 m lang
ingericht, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan). Opheffen en opnieuw vaststellen
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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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie


Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Schoollaan
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
08/06/2012

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 08/06/2012, heeft
kennis genomen van het voorstel van Melissa Wolters, voorzitter van de
ouderraad van “De Zandlopertjes” om in de Schoollaan, ter hoogte van de
voetgangersingang, een parkeerverbod in te voeren
Hogervermeld adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het
invoeren van een parkeerverbod t.h.v. de voetgangersingang van het
gebouw basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (Schoollaan nr. 10),
door middel van onderbroken gele strepen

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 21/04/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan).
Artikel 2
In de Schoollaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan aan weerszijden van de aansluiting met de Populierenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Schoollaan, meer bepaald in de rondweg (by-pass) ter hoogte van de
basisschool gemeenschapsonderwijs, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met
verboden rijrichting van de Centrumlaan naar de Populierenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 4
In de Schoollaan is het parkeren verboden tussen de Duinenstraat en de
Populierenlaan, langs weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Schoollaan, meer bepaald op de parkeerstrook, haaks op het gebouw
basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), dit over een lengte van 16
meter, is het parkeren voorbehouden aan schoolbussen van maandag tot vrijdag
tussen 8 u en 16.30 u en dit vanaf 1/09 tot en met 30/06.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van de onderborden “SCHOOLBUS” en “van maandag tot vrijdag tussen 08.00
uur en 16.30 uur”.
Artikel 6
In de Schoollaan, meer bepaald ter hoogte van de voetgangersingang
van het gebouw basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10),
wordt parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken
strepen, aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel
75.1.2° van het algemeen reglement op de politie van het
wegeverkeer van 01/12/1975.
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Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan).
Opheffen en opnieuw
vaststellen

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2009 houdende het opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Peter Benoitlaan
verslag van de vergadering d.d. 8/06/2012 van de verkeerscommissie
(experten)

De expertencommissie van de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting
bijeen op 08/06/2012, heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van
apotheek Carbonez om op het toekomstig adres van de apotheek nl. Peter
Benoitlaan 4 op het huidig voetpad, 2 parkeerplaatsen met beperkte
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parkeerduur (30 minuten) te voorzien, na de opening van de nieuwe zaak
en mits het verwijderen van de blauwe zone aan de kant van de oneven
huisnummers tegenover huisnummer 4.
Tussenkomsten



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat, conform het
advies van de Verkeerscommissie, het nieuw reglement pas uitvoering kan
krijgen van zodra de apotheek Carbonez is verhuisd naar het adres P.
Benoitlaan 4.

De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/12/2009 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Peter Benoitlaan.
Artikel 2
De Peter Benoitlaan wordt verdeeld in twee rijstroken, meer bepaald ter
hoogte van de Frankrijklaan, over een lengte van 6 meter en dit door middel
van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Peter Benoitlaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:
- ten zuiden van de aansluiting met de Prins Karellaan
- ten noorden van de aansluiting met de Prinses Marie-Josélaan
- ter hoogte van huisnummer 20 in de Peter Benoitlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Hendrik Consciencelaan,
wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Hendrik
Consciencelaan naar de Prins Karellaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Prinses Marie-Josélaan
wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Prins
Karellaan naar de Prinses Marie-Josélaan, uitgezonderd voor fietsers en
bestuurders van bromfietsen klasse A.
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1, F19, M3
en M5.
Artikel 6
In de Peter Benoitlaan wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking
tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a en
F4b.
Artikel 7
De Peter Benoitlaan is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe
zone) “Prins Karellaan-Peter Benoitlaan-Hendrik Consciencelaan-Prinses MarieJosélaan-Bruggelaan-Kasteellaan-Ijzerlaan”.
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 Peter Benoitlaan 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”.
Artikel 8
In de Peter Benoitlaan, op parkeerstrook langs de zijde van de even
huisnummers, ter hoogte van huisnummer 4, wordt, over een lengte
van 12 meter beperkte parkeerduur ingevoerd tussen 7 en 19 uur
voor een maximum duur van 30 minuten en dit van maandag tot en
met zaterdag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a
met pictogram parkeerschijf en voorzien van een onderbord “van
maandag tot en met zaterdag van 7 tot 19 uur – max. 30 minuten”.
Artikel 9
In de Peter Benoitlaan is het parkeren verboden langs de zijde van de even
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 10
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf de
scheiding van de huisnummers 22/24A tot de aansluiting met de Prins Karellaan,
is het parkeren verboden vanaf 7 tot 19 uur.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van het verkeersbord E1,
voorzien van een onderbord “van 7 tot 19 uur”.
Artikel 11
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In de Peter Benoitlaan wordt parkeerverbod ingevoerd:
- langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover de huisnummers 6, 8 en
10;
- langs beide zijden vanaf 6 meter vanaf de hoek Frankrijklaan over een lengte
van 6 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 7: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende het opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Sluizenstraat
verslag van de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 08/06/2012
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Feiten, context

en argumentatie


De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 08/06/2012, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de burgemeester om een
snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren in de volledige Sluizenstraat
uitgezonderd ter hoogte van de asverschuivingen (30 km/uur).
Dit moet leiden tot een uniform snelheidsregime in de Sluizenstraat.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/05/2009 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat).
Artikel 2
In de Sluizenstraat, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf
huisnummer 133 tot aan de aansluiting met de Brugsesteenweg, wordt een
fietspad ingericht, gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Sluizenstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht vanaf het huisnummer 132.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
De Sluizenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen in de bocht ter hoogte van de aansluiting met de
Noord-Edestraat, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Sluizenstraat duidt een witte doorlopende streep aan weerszijden van de
rijbaan de denkbeeldige rand van de rijbaan aan, vanaf de aansluiting met de
Brugsesteenweg tot ter hoogte van huisnummer 134, overeenkomstig artikel
75.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 6
In de Sluizenstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over rijbaan, ter hoogte van huisnummer 26.
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Sluizenstraat duidt een doorlopende witte streep de rand van de rijbaan
aan overeenkomstig artikel 75.2 van het Koninklijk Besluit van 01/12/1975:
a. aan de zijde van de even huisnummers
- vanaf huisnummer 104 tot de Germaine Vansteenkistestraat
b. aan de zijde van de oneven huisnummers
- vanaf de scheiding van huisnummers 45/47 tot aan de scheiding van
huisnummers 75/77
- vanaf de scheiding van huisnummers 101/103 tot aan de scheiding van
huisnummers 115/117.
Artikel 8
In de Sluizenstraat worden op de plaatsen, aangeduid op twee bijgevoegde
schetsen, verdrijvingsvlakken en fietsstroken ingericht, overeenkomstig de
artikelen 74 en 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 9
In de Sluizenstraat, tussen de Brugsesteenweg en de Noord-Edestraat, is
er een snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur in beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden
C43 – ‘50’.
Artikel 10
In de Sluizenstraat, meer bepaald ter hoogte van de huisnummers 79 en 119
wordt, telkens over een afstand van 15 meter, de snelheid beperkt tot 30
km/uur.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van het verkeersbord C43.
Artikel 11
In de Sluizenstraat, vanaf de Brugsesteenweg tot het huisnummer 134 is het in
beide richtingen verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee
wielen links in te halen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden
C35 en C37.
Artikel 12
In de Sluizenstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 27, langs de zijde van de
oneven huisnummers, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
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Artikel 13
In de Sluizenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- aan de zijde van de even huisnummers, vanaf de Dorpsstraat over een lengte
van 23 m in de richting van de Brugsesteenweg
- aan de zijde van de even huisnummers, tegenover de Molenstraat en langs
weerszijden 10 meter links en rechts voorbij aansluiting
- aan de zijde van de even huisnummers, vanaf oversteekplaats fietsers ter
hoogte van huisnummer 132 tot aan de scheiding van huisnummer 134 en
huisnummer 136.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Paaphoek). Opheffen en opnieuw vaststellen

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende coördinatie van
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documenten


Feiten, context

en argumentatie


het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Paaphoek
verslag van de bijeenkomst d.d. 08/06/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeenteraad heeft in 2003 beurtelings parkeren ingevoerd in de
Paaphoek.
Op vraag van inwoners heeft de gemeentelijke verkeerscommissie op
8/06/2012 gunstig advies uitgebracht over het opheffen van het beurtelings
parkeren, enkel in het gedeelte aansluitend op de Liefkemoreslaan.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 03/02/2003 houdende de
coördinatie van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Paaphoek.
Artikel 2
In de Paaphoek vanaf het huisnummer 31 tot aan de Vicognelaan is
het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5
aan de kant van de even huisnummers en E7 aan de kant van de
oneven huisnummers.

Punt 9: beleidsondersteuning - Administratieve sancties. Aanduiding van bijkomende
vaststellende gemeenteambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 05/12/2004 houdende vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen,
zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe
gemeentewet
Wet d.d. 15/05/2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,
tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende aanduiden van de
vaststellende gemeenteambtenaren in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2010 houdende aanduiding van
bijkomende vaststellende gemeenteambtenaren in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/07/2012
houdende principiële aanduiding van bijkomende vaststellende
gemeenteambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet geeft aan de gemeenteraad de
bevoegdheid om straffen of administratieve sancties te bepalen voor het
overtreden van gemeentelijke reglementen. Dit is met name van belang
voor de overtreding van gemeentelijke politieverordeningen.
Inbreuken op de politieverordening die enkel strafbaar worden gesteld met
gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden vastgesteld door
gemeenteambtenaren. De gemeenteraad moet deze gemeenteambtenaren
echter expliciet aanwijzen, zoals bepaald in artikel 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet.
 Merk op dat politieambtenaren en hulpagenten van de politie steeds
bevoegd blijven om inbreuken vast te stellen.
De betrokken gemeenteambtenaren moeten voldoen aan de voorwaarden
van het koninklijk besluit d.d. 05/12/2004. Het aanduiden van de
gemeenteambtenaren gebeurt dus onder een opschortende voorwaarde.
De gemeenteraad heeft reeds volgende personen aangeduid als vaststellend
ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (NB:
overzicht bevat enkel personeelsleden die actueel nog in dienst zijn):
 personeelsleden aangesteld als gemeenschapswacht-vaststeller
 Guy Lams, sportfunctionaris, voor zover de inbreuk betrekking heeft op
bepalingen in een verordening die slaan op het sportcentrum
 Rudy Goethals
 Dominique Broucke, voor zover de inbreuk betrekking heeft op
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bepalingen in een verordening die slaan op de gemeentelijk
sportinfrastructuur of het domein van de gemeentelijk
sportinfrastructuur
Alain Billiouw
Geert Huyghe
Ignace Claeys
personeelsleden aangesteld als hoofdredder, voor zover de inbreuk
plaatsvindt op het strand, in de duinen of in zee.

Tussenkomsten



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat door het ontbreken van de
vermelding van de functies van de personeelsleden die werden/worden
aangesteld als vaststellend ambtenaar, het onduidelijk is vanuit welke
hoedanigheid of bevoegdheid zij deze vaststellingen kunnen doen.

De gemeenteraad wijst, bijkomend aan vorige aanwijzingen, Glenn Jacqueloot
aan als vaststellend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties.

Punt 10: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Eandis. Vervangen laaspanningsnet en
uitbreiding lagedruk gasnet langsheen de Wagenmakersstraat, Nukkerstraat, Zuidstraat en
Steenstraat. Vaststellen van de plannen, de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van
gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/02/2012 houdende vaststelling van
het bestek 2012/TD/voetpaden, kostprijsraming (143.815,39 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van
werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/04/2012
houdende toewijzing van de opdracht van werken voor de realisatie van het
voetpadenprogramma 2012 aan bvba Paul Bossuyt & Zonen, Elbestraat 1,
8760 Meulebeke, voor de prijs van 109.773,42 EUR (btw en bijdrage
preventiemaatregelen en –middelen inclusief)
offerte d.d. 06/07/2012 van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor
het vervangen van het laagspanningsnet en uitbreiding van het lagedruk
gasnet langsheen de Wagenmakersstraat – Nukkerstraat – Zuidstraat en
Steenstraat





Feiten, context

en argumentatie






Financiële
gevolgen

De gemeenteraad heeft in zitting van 27/02/2012 de plannen, het bestek, de
kostprijsraming (143.815,39 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(openbare aanbesteding) vastgesteld van de opdracht van werken tot
realisatie van het voetpadenprogramma 2012.
Naar aanleiding van deze werken ontving ons bestuur van Eandis,
Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge een offerte voor het vervangen van het
laagspanningsnet en uitbreiding van het lagedruk gasnet langsheen de
Wagenmakersstraat, Nukkerstraat, Zuidstraat en Steenstraat.
Kostprijsraming en financieringswijze
 Elektriciteit
 Vervangen van het laagspanningsnet
 Overkoppelen en vernieuwen van de aansluitingen van 40 woningen
 Wijzigingen in de cabine
 Kostprijsraming: 43.861,27 EUR (wordt volledig gefinancierd met
het investeringsbudget van Imewo)
 Aardgas
 Uitbreiding van het lagedrukgasnet
 Overkoppelen en vernieuwen van de aansluitingen van 31 woningen
 Kostprijsraming: 64.031,81 EUR (wordt volledig gefinancierd met
het investeringsbudget Imewo).
Totale kostprijsraming: 107.893,08 EUR (volledig gefinancierd met
investeringsbudget Imewo).

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

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

beschikbaar krediet
107.893,08 EUR Financiering met
investeringsbudget
Imewo

BD

De gemeenteraad stelt vast de plannen, voorwaarden, kostprijsraming
(107.893,08 EUR – wordt volledig gefinancierd met investeringsbudget Imewo)
en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure - art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit) van de
opdracht van werken tot het vervangen van het laagspanningsnet en uitbreiding
van het lagedruk gasnet langsheen de Wagenmakersstraat, Nukkerstraat,
Zuidstraat en Steenstraat door Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge.
De plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: jeugddienst - Jeugd. Vaststelling van de voorwaarden van de overeenkomst tussen
het gemeentebestuur en de vzw Parochiale Werken Dekenaat Oostende

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
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Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie




Tussenkomsten






beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring
opdracht voor het leveren van een speelpleintoestel ten behoeve van het
speelplein 'De Caproen', goedkeuring lasten, voorwaarden en
kostprijsraming, vaststelling van de wijze van gunnen en vaststelling van de
voorwaarden van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw
Parochiale Werken.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/05/2012
houdende toewijzing van de opdracht van levering en plaatsing van
speelpleintoestellen voor diverse Bredense speelpleinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/07/2012
houdende goedkeuring ontwerpovereenkomst tussen het gemeentebestuur
en de vzw Parochiale Werken Dekenaat Oostende

In zitting van 07/05/2012 keurde het college van burgemeester en
schepenen het investeringsvoorstel goed voor de aankoop van een
speelpleintoestel voor plaatsing op het domein De Caproen
(vogelnestschommel).
Aangezien deze investering gebeurt op privaat domein, dient een
overeenkomst te worden afgesloten over het publiek toegankelijk karakter
van deze ruimte. In 2005 en 2008 werd reeds een dergelijke overeenkomst
afgesloten met de vzw Parochiale Werken, Dekenaat Oostende. In de
vergaderingen van 19/11/2011, 05/05 en 05/06/2012 met Bart Mommerency
van De Caproen werden, telkens in aanwezigheid van de
gemeentesecretaris, ook een aantal extra afspraken gemaakt omtrent het
domein:
 het onderhoud van de toestellen op het domein De Caproen gebeurt
vanaf nu door de gemeente
 om de overlast voor de buurtbewoners te beperken wordt de poort
van het domein gesloten vanaf 19u tijdens weekdagen en blijft het
domein de hele dag gesloten op zondag.
De voorwaarden van deze overeenkomst dienen in het licht van deze
nieuwe investeringen en afspraken te worden hernieuwd. Het behoort tot
de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze voorwaarden vast te stellen.

Raadslid Liesbeth Metsu die stelt dat spelende kinderen nooit als overlast
mogen worden beschouwd en dat veel lokale besturen dit ook als dusdanig
hebben opgenomen in hun politieverordening. Het raadslid wijst op
tegenspraak tussen de tekst van de overeenkomst en de toelichting in de
rubriek ‘Feiten, context en argumentatie’ en betreurt dat het speelplein op
zondag zou worden gesloten, dit ook gelet op de opmerkingen
dienaangaande van ‘Uit de marge’.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat de voorgestelde regeling tot
stand is gekomen na overleg tussen de vzw Parochiale Werken Dekenaat
Oostende, de omwoners en het gemeentebestuur.
Raadslid Kristof Vermeire die betreurt dat het gemeentebestuur is ingegaan
op deze klachten inzake overlast die volgens hem bezwaarlijk als overlast
kan worden beschouwd. De zondag is volgens het raadslid bij uitstek een
gezinsdag waarop bezoek wordt gebracht aan het speelplein en het is dan
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ook onbegrijpelijk dat het college is ingegaan op de vraag om dit speelplein
op zondag te sluiten.
Burgemeester Steve Vandenberghe die de voorgestelde regeling in zijn
juiste context wil plaatsten en die duidt dat de afspraken tot stand zijn
gekomen na nauw overleg met Bart Mommerency, dit met de bedoeling om
een oplossing te geven aan de klachten over de hinder ten gevolge van het
intensief gebruik van dit speelplein. De burgemeester wijst ook op de rol
van de jeugdopbouwwerkster om te bemiddelen bij hinder/klachten over
spelende kinderen.
Raadslid Dany Hollevoet die wijst op het belang van dit speelplein voor de
omgeving. Het meest nabijgelegen speelplein situeert zich op het August
Plovieplein aan de overzijde van de Fritz Vinckelaan.
Voorzitter Willy Vanhooren die opmerkt dat de sluiting van het speelplein
niet is opgenomen in de overeenkomst, wat impliceert dat dit niet moet
worden toegepast en dat, in voorkomend geval, een uitspraak van de
vrederechter hierover zal moeten worden afgewacht.

Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de voorwaarden van de overeenkomst met de vzw
Parochiale Werken dekenaat Oostende in het kader van de plaatsing van een
speelpleintoestel op het domein ‘De Caproen’ vast. Deze overeenkomst maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: jeugddienst - Jeugd. Opheffen en opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement
jeugd

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement jeugd
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/07/2012
houdende goedkeuring wijziging algemeen subsidiereglement jeugd
gunstig advies jeugdraad d.d. 27/06/2012




Feiten, context

en argumentatie




Naar aanleiding van de aanvraag tot erkenning als jeugdvereniging van vzw
De Speelschommel, formuleerde de jeugdraad een gunstig advies op
10/05/2012 en merkte op dat een herziening van het subsidiereglement
nodig was
De jeugdraad stelde daarom een werkgroep op waarop
vertegenwoordigers van elke erkende jeugdvereniging werden uitgenodigd.
Deze werkgroep kwam op 23/05/2012 samen om een ontwerptekst voor
het nieuwe subsidiereglement op te stellen.
De belangrijkste wijzigingen aan het reglement zijn de volgende:
 Een aantal artikelen werden samengevoegd, het gaat voornamelijk om
voorwaarden en verplichtingen bij het aanvragen van bepaalde subsidies
 Alle artikelen werden voorzien van een titel, dit om de leesbaarheid van
het document te verhogen
 De jeugdverenigingen worden onderverdeeld in 4 categorieën: jeugdbewegingen (cat.1), jeugdhuizen (cat. 2), speelpleinwerkingen (cat. 3) en
andere jeugdverenigingen (cat. 4). Alle jeugdverenigingen dienen te
voldoen aan een aantal algemene erkenningsvoorwaarden en per
categorie gelden ook nog een aantal specifieke erkenningsvoorwaarden
 Jeugdbewegingen (cat. 1) ontvangen hun subsidies op basis van een
puntensysteem na het indienen van een subsidiedossier. Voor de andere
categorieën wordt een nominatieve subsidie in het budget ingeschreven,
die wordt uitbetaald na ontvangst en controle van een werkingsverslag.
 Naast politieke jongerenverenigingen en onderwijsinstellingen worden
ook verenigingen die een andere structurele (werkings)subsidie
ontvangen binnen of buiten de gemeente uitgesloten van subsidiëring
 Omwille van de stijgende kostprijs voor vervoer, brandstofprijzen enz.
wordt voorgesteld de toelage voor kampvervoer op te trekken van 600
EUR naar 750 EUR
 De uiterste datum voor het indienen van de subsidiedossiers en
werkingsverslagen wordt verschoven van 30/09 naar 30/10, tenzij in
geval van overmacht of indien de gemeente zelf een andere, latere
datum bepaalt (in realiteit is de deadline voor het indienen van het
dossier/verslag nu meestal 15/11)
 Bij het luik over de infrastructuursubsidie werd verduidelijkt wie
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aanspraak kan maken op de subsidie (zijnde alle jeugdverenigingen met
een eigen (binnen en/of buiten)infrastructuur) en werd een extra artikel
ingevoegd: bij aantoonbare grote nood aan investeringen in de
jeugdinfrastructuur kunnen eventuele afwijkingen (vooruitbetaling,
omwisselen van de beurtrol, …) toegestaan worden door het college
na advies van de jeugdraad
 Bij de subsidie voor individuele kadervorming, projectsubsidie en
evenementensubsidie werd bijgevoegd dat bij ontoereikend krediet de
subsidies evenredig verminderd worden.
 Omwille van de gestegen kosten van een animatorcursus (deze kosten
in de meeste gevallen 165 EUR), wordt voorgesteld het subsidiebedrag
op te trekken van 2/3 van het bedrag met een maximum van 50 EUR
naar de helft van het bedrag met een maximum van 100 EUR per
persoon per jaar.
 Erkende jeugdverenigingen kunnen jaarlijks een evenementensubsidie
aanvragen, die maximum 500 EUR bedraagt. De verenigingen stellen
voor om dit bedrag ofwel in 1 schijf van 500 EUR te kunnen opnemen,
ofwel in twee schijven van 250 EUR, zodat de evenementensubsidie
indien nodig voor 2 verschillende evenementen kan gebruikt worden.
De gemeentelijke jeugdraad verleende in vergadering van 27/06/2012 een
gunstig advies aan de ontwerptekst van het nieuwe subsidie en formuleerde
geen opmerkingen.

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

gunstig advies jeugdraad d.d. 27/06/2012

UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Optrekking
subsidie
450,00 EUR 761/124-06
kampvervoer – 150
11.880,07 EUR
EUR/vereniging

Tussenkomsten



Dienst
GD

Raadslid Dany Hollevoet die verduidelijking vraagt over artikel 48 van het
reglement met betrekking tot de evenementensubsidie. Volgens het raadslid
is het niet duidelijk wie aanspraak maakt op respectievelijk 500 EUR en 250
EUR. Wordt een opsplitsing gemaakt volgens de categorie van
jeugdverenigingen en kunnen bijgevolg enkel de jeugdverenigingen categorie
1 (jeugdbewegingen) aanspraak maken op de toelage van 500 EUR? Schepen
Kristien Vanmullem antwoordt dat dit inderdaad zo is. Het raadslid meent
dat in voorkomend geval de eerste paragraaf van artikel 48 als volgt zou
moeten worden aangevuld: “Het gesubsidieerde bedrag bedraagt normaal 500
EUR voor de erkende Bredense jeugdverenigingen (cat. 1) en 250 voor alle
andere erkende Bredense jeugdverenigingen.”
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het algemeen subsidiereglement jeugd d.d. 26/04/2011
op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het algemeen subsidiereglement jeugd opnieuw vast. Dit
reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: 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
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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/07/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement jeugd
gunstig advies jeugdraad d.d. 11/04/2012
aanvraagdossier tot erkenning van vzw De Speelschommel als
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jeugdvereniging
Feiten, context

en argumentatie








De vzw De Speelschommel (p/a) organiseert in vakantieperiodes
speelpleinwerking voor kinderen met autisme/ADHD.
De Speelschommel diende op 01/04/2012 een aanvraag in om erkend te
worden als jeugdvereniging.
De vereniging is sedert april 2012 ook vertegenwoordigd in de Bredense
jeugdraad
De artikels 1 t.e.m. 7 van het algemeen subsidiereglement jeugd bepalen aan
welke voorwaarden moet worden voldaan om erkend te worden en hoe de
procedure verloopt om voor het eerst erkend te worden als
jeugdvereniging en onder welke categorie de vereniging valt.
Uit onderzoek van het erkenningsdossier blijkt dat de vereniging voldoet
aan de algemene erkenningsvoorwaarden van art. 3 van het nieuw algemeen
subsidiereglement jeugd, zijnde:
 De vereniging is in hoofdzaak actief op het grondgebied van de
gemeente
 De vereniging streeft de vorming, het sociaal-cultureel werk met en de
ontspanning van de jeugd na, en vervult deze functies in de vrije tijd en
onder educatieve begeleiding
 De vereniging telt minstens 10 leden
 De vereniging wordt geleid door een bestuur
 van minimum 5 personen, waarvan minstens de helft jonger is dan
30 jaar
 dat bestaat uit één of meer verantwoordelijke meerderjarigen
 dat op zelfstandige wijze het beleid en de programmatie bepaalt, de
financiën beheert en een boekhouding bijhoudt
 De vereniging is opgericht door het privé-initiatief zonder
beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken
 De vereniging aanvaardt controle van de jeugdraad, jeugddienst en het
college van burgemeester en schepenen
 De vereniging sluit een verplichte verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle leden af. Een
kopie van de polis en het bewijs van betaling moeten aan het
gemeentebestuur worden bezorgd.
 De vereniging verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de
principes van art. 2 van de UNO-conventie over de Rechten van het
Kind.
Uit onderzoek van het erkenningsdossier blijkt dat de vereniging
daarenboven ook voldoet aan de specifieke erkenningsvoorwaarden voor
speelpleinwerkingen (cat. 3) van art. 6 van het nieuw algemeen
subsidiereglement jeugd:
 De vereniging biedt een specifiek vakantie-aanbod aan, met een werking
gedurende schoolvakanties. De vereniging biedt een regelmatige
werking aan van minstens 6 weken per jaar.
 De vereniging biedt werking aan gemiddeld minimum 10 deelnemers
per dag
 De vereniging voorziet voor haar werking minstens 1 begeleider per 15
deelnemers. De begeleider is minstens 17 jaar en beschikt over een
attest in het jeugdwerk of minstens 2 jaar ervaring in het jeugdwerk
 De vereniging voorziet minstens een aanbod voor de leeftijdscategorie
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6-12 jaar maar bij voorkeur voor 3- tot 16-jarigen.
De jeugddienst stelt voor om vzw De Speelschommel te erkennen als
jeugdvereniging en dit met ingang van 09/03/2012, exact 1 jaar na de
officiële erkenning van de vzw.
Naar aanleiding van de aanvraag tot erkenning als jeugdvereniging van vzw
De Speelschommel, formuleerde de jeugdraad een gunstig advies op
10/04/2012.

Advies



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

gunstig advies jeugdraad d.d. 10/04/2012

De gemeenteraad beslist om De Speelschommel vzw, p/a Nijverheidstraat 12,
8450 Bredene, te erkennen als Bredense jeugdvereniging met ingang van
09/03/2012.

Punt 14: sportdienst - Sport. Erkenning van Bredene Sport Running team als sportvereniging

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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






Feiten, context

en argumentatie


beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor erkenning en subsidiëring van
sportverenigingen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/07/2012
betreffende aanvraag van Bredene Sport Running Team tot erkenning als
Bredense sportvereniging
verslag stichtingsvergadering Bredene Sport Running team
bijlage Belgisch Staatsblad

Bredene Sport Running Team, p.a. Saartje Speleers, Zandstraat 63, 8450
Bredene vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Uit onderzoek van de aanvraag tot erkenning, blijkt dat de vereniging
voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als sportvereniging
meer bepaald :
- een bepaald doel nastreven
- geleid worden door een bestuur van min. 3 leden
- geen winstoogmerk nastreven
- bij het indienen van de aanvraag om erkenning minstens één jaar
activiteiten hebben uitgeoefend
- zetel van de vereniging moet zich in Bredene situeren
- op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren
- toegankelijk zijn voor iedereen
- een verzekering afsluiten voor haar leden.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Bredene Sport Running Team, p.a. Saartje
Speleers, Zandstraat 63, 8450 Bredene te erkennen als sportvereniging.

Punt 15: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het voorschot van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2007, vastgesteld op
128.659,54 EUR

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

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 10, § 3 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele
bescherming

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 01/06/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2007

Feiten, context

en argumentatie

In zijn schrijven d.d. 01/06/2012 deelt Carl Decaluwé, provinciegouverneur
West-Vlaanderen, het voorschot in de kosten mee voor de brandbeveiliging
‘dienstjaar 2007 – gemeenterekening 2006’.
De omslag van de brandweerkosten is gebaseerd op het Koninklijk Besluit
van 25/10/2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in
aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de
wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming (B.S. 21/11/2006).
Dit Koninklijk Besluit werd echter door de Raad van State vernietigd door
haar arrest 204.782 van 4/06/2010.
Op aanraden van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt er voor de
eerste maal door de diensten van de provinciegouverneur gewerkt met
voorschotten. Dit in afwachting van een nieuwe wetgeving om de
continuïteit in het opvragen/uitbetalen van de brandweerkosten te
verzekeren waardoor de hinder voor de gemeenten in het opstellen of
naleven van een meerjarenplan tot een minimum beperkt blijft. Van zodra
de nieuwe wetgeving er is, zullen de correcte verrekeningen worden
overgemaakt.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het voorschot
van het gemeentelijk aandeel 2007 wordt vastgesteld op 128.659,54 EUR.
Beschikbaar krediet:
- krediet overgebracht van dienstjaar 2007 : 200.000,00 EUR.
Opgelet : Omdat het hier een voorschot betreft wordt het saldo van de
vastlegging voorlopig nog niet in de rekening van 2012 afgesloten. Zodra het
definitief saldo gekend is, kan de vastlegging worden afgesloten en kan het
voorschot (eventueel tekort) worden verwerkt.









Financiële
gevolgen

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

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
129.000 EUR 351/435-01 12/07
GD
(overgedragen via het
T-formulier)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het voorschot van het aandeel van
128.659,54 EUR in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar 2007.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het aandeel van de gemeente
in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2007, ten bedrage van
128.659,54 EUR.

Punt 16: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2011 van het OCMW

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 89§2 van de Wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn
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Verwijzingsdocumenten



Feiten,

context en
argumentati
e


jaarrekening en toelichting van het OCMW
jaarverslag van het OCMW
uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.
31/05/2012 houdende vaststelling van de jaarrekening 2011
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/07/2012
houdende kennisneming van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2011
van het OCMW

Bij het OCMW Bredene is de nieuwe OCMW-boekhouding van toepassing
(NOB). De OCMW-boekhouding is gebaseerd op het principe van de algemene
boekhouding met integratie van een analytische boekhouding (kostenplaats en
kostensoort).
De verschillende activiteitencentra zijn:
100: Algemeen bestuur en centrale administratie
13700: Ondersteuning
13900: Keuken
83200: Sociale dienst – algemeen
83202: Sociale dienst – warme maaltijden
83203: Sociale dienst – sociaal verhuurkantoor
83204: Sociale dienst – bejaardenwoningen
83206: Sociale dienst - kringloopcenter
83207: Sociale dienst – lokaal opvanginitiatief (LOI)
83410: Instelling Wackerbout
83414: Instelling Wackerbout – Café Paris
83430: Serviceflats

1. Jaarrekening (deel 1)
Bestaande uit:
1. de balans (geconsolideerd)
2. de resultatenrekening (geconsolideerd)
3. proef- en saldibalans per 31/12/2011
4. schema van de financiële stromen (cashflow)
5. toelichting
6. overzicht van de resultaten
7. verdeling van de gemeentelijke bijdrage
8. balansen, resultatenrekening en proef- en saldibalansen
9. bijlagen - waaronder verslag bij de jaarrekening 2011 + notulen
1.1. De balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende
activa
Totaal actief

Per
31/12/2009
5.905.290
2.761.347

Per
31/12/2010
5.917.406
1.837.849

Per
31/12/2011
5.723.383
2.854.558

8.666.637

7.755.255

8.577.941

PASSIVA
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Eigen
4.229.732
3.930.761
4.818.597
middelen
Voorzieningen
0
0
0
Vreemde
4.436.905
3.824.493
3.759.344
middelen
Totaal passief
8.666.637
7.755.255
8.577.941
 Het vast actief kent een lichte daling (- 194.023,30 EUR), dit is het verschil
tussen de gerealiseerde investeringen en het totaal van de afschrijvingen.
 Het vlottend actief stijgt beduidend, nl. 1.016.709 EUR. Dit komt omwille van de
inbreng van de vordering met betrekking tot de subsidiebelofte vanwege de
Vlaamse overheid voor de verwerving van de serviceflats, dit ten bedrage van
985.331,52 EUR welke, met ingang van 2013, gespreid over 18 jaar, jaarlijks aan
het OCMW Bredene zal worden gestort.
 Om diezelfde reden stijgt het eigen vermogen met 887.835 EUR daar deze
subsidiebelofte als investeringssubsidie bij het eigen vermogen wordt
ondergebracht.
 Het vreemd vermogen daalt verder matig omwille van de daling van de schulden
aan de kredietinstellingen (aflossingen – 256.506 EUR) en ondanks de stijging van
de handelsschulden ten bedrage van 101.403 EUR.
1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de werking
Geldbeleggingen
Liquide middelen

2010
1.166.698
0
620.749

2011
1.012.386
0
671.588

mutaties
- 154.312
0
+ 50.839

1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)
1. Gemeentelijke bijdrage eigen dienstjaar (831/435-01)
a) In de gemeenteboekhouding
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening

2.035.000 EUR
2.312.050 EUR
2.381.412 EUR
2.452.854 EUR

b) In de OCMW-boekhouding
MUTATIES GEM.BIJDRAGE
Onttrekking/toevoeging
gem.
bijdrage
Ontvangen gem. bijdrage
Andere
Toename
reserve
gemeentelijke bijdrage

2009
- 1.953.795

2010
- 2.179.252

2011
- 2.174.947

+ 2.312.050
0
358.255
(*)

+ 2.381.412
0
202.160
(*)

+ 2.452.854
0
277.907
(*)

De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 om een dotatie aan het OCMW voor 2008
over te maken van 1.957.000 EUR. Dit bedrag werd op 21/10/2008 gewijzigd n.a.v.
een 1e actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012, waarbij de bijdrage in de
werkingskosten werd bijgesteld tot 2.035.000 EUR.
Deze aanpassing was
noodzakelijk om de drievoudige loonindexaties, die uitzonderlijk werden
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doorgevoerd in 2008, te kunnen financieren. De enveloppenfinanciering werd op
deze manier gewijzigd. Voor 2009 werd een stijgingspercentage van 3,5% toegepast.
De volgende jaren van de legislatuur werd een indexatie van 3% toegepast.
(*) het overschot in de gemeentelijke bijdragen werden/worden jaarlijks teruggestort aan de
gemeente
 via gemeentelijke budgetwijziging wordt de teruggave van het overschot van de
gemeentelijke bijdrage verwerkt (vorige dienstjaren)
Dienstjaar 2011 – referentiejaar 2010 – 202.160 EUR
Dienstjaar 2012 – referentiejaar 2011 – 277.907 EUR
1.2. De resultatenrekening
Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten ontstaan
tijdens het boekjaar.
a) Overzicht exploitatieresultaat 2009-2010-2011
RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat

2009

2010

2011

5.364.680
- 7.519.215
- 2.154.535

5.818.615
- 8.035.173
- 2.216.558

6.285.304
- 8.525.137
-2.239.832

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat v/d gewone activiteit

61.064
- 61.049
- 2.154.519

106.900
- 128.137
- 2.237.795

125.302
- 116.232
- 2.230.762

Uitzonderlijke opbrengsten
Resultaat van het boekjaar

366.110
- 1.788.409

- 2.237.795

- 2.230.762

Het werkingsresultaat is meer negatief in vergelijking met het resultaat in 2010. De
werkingsopbrengsten zijn gestegen met een bedrag van 466.689 EUR ten opzichte
van 2010. Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan :
 de verhoging van de ligdagprijs
 tariefaanpassing van de tegemoetkoming van de RIZIV-ligdagen
 aanpassing van de RIZIV-tegemoetkoming
 vergoeding december 2011 van de serviceflats.
De werkingskosten stijgen daarentegen ook met een bedrag van 489.964 EUR. Dit is
voornamelijk te wijten aan de stijging van :
 personeelskosten (+ 5,2 %) – indexatie van de lonen, 2e pensioenpijler,
baremieke verhoging + vervanging afwezige statutairen, verhoging tarief
maaltijdcheques
 aankoop goederen (+ 1,50 %) (*)
 levering goederen en diensten (+ 16%) (*) - administratiekosten Sociaal Huis en
startkosten serviceflats.
(*) De aankoop van goederen en levering van diensten dient samen bekeken en geeft
een globale stijging (+ 8 %) aan welke hoger ligt dan het jaarlijkse inflatiepeil maar
binnen de budgettaire perken blijft. De uitgaven voor de administratie in het Sociaal
Huis en de ‘startkosten’ voor de serviceflats hebben een duidelijke invloed in de
stijging van deze kostensoort.
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b) De resultaten van de gewone activiteiten per activiteitencentrum
AC
100
13700
13900
83200
83202
83203
83204
83206
83207
83410
83414
83430

Omschrijving
Administratie
Ondersteuning
Keuken
Sociale dienst
Warme
maaltijden
SVK
Bejaardenwoning
Kringloopcenter
LOI
Instelling
Café Paris
Serviceflats

2009
- 953.547
- 517.602
- 138.686

2010
- 986.112
- 501.549
- 132.651

2011
- 1.051.957
- 590.825
- 122.543

- 22.909
5.940
- 11.933
18.374
- 585.399
51.243
-

0
3.345
- 21.335
- 1.113
- 654.766
55.385
1

0
6.753
8.308
- 2.103
- 520.301
57.555
- 15 651

 100 ‘Administratie’ : stijging van 6% omwille van de hogere uitgaven.
 83200 ‘Sociale Dienst’ : stijging van 17% ook omwille van de hogere uitgaven.
 83410 WZC Wackerbout ‘Instelling’: het verlies wordt duidelijk teruggedrongen,
dit komt voornamelijk door de diverse stijgingen van de opbrengsten in de instelling.
Het verlies per dag per bed wordt zo teruggebracht op 11,05 EUR. Toch dringt een
aanpassing van de ligdagprijs voor de residenten in de nabije toekomst zich op.
 83207 ‘LOI’ : door de reservatie van het overschot in het activiteitencentrum LOI
van 56.276 EUR teneinde latere investeringen in het LOI te financieren, is er een
negatief resultaat in het activiteitencentrum LOI. Door deze reservatie valt het
overschot van de gemeentelijke bijdrage ook 56.276 EUR lager uit.
Resultaatverwerking
resultaat van het boekjaar
A. te verwerken negatief resultaat
negatief resultaat van het boekjaar
gecumuleerd overschot van vorig boekjaar
gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar

2010
2011
- 2.237.795 - 2.230.762
- 2.534.506 - 2.586.015
- 2.237.795 - 2.230.762
307.917
324.284
- 604.627
- 679.537

B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage

2.245.573

2.258.914

2.245.573

2.258.914

C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage

66.320

83.967

66.320

83.967

355.253
-324.284
679.537

411.069
- 386.914
797.983

D. Over te dragen resultaat
1.Over te dragen bonus
2. Over te dragen negatief resultaat

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de
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onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort,
gerealiseerd door het OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage
ingeschreven in het budget van de gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken aan
de gemeentelijke bijdrage wordt berekend via de schema’s van de financiële
stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
De uitgebreide cashflow wordt gevormd door het resultaat van het boekjaar
verminderd met de afschrijvingen en vermeerderd met de kapitaalsubsidies.
2007
1.723.464

2008
1.386.939

2009
1.433.320

2010
1.909.954

2011
1.924.109

 In het schema van de financiële stromen wordt de vergelijking gemaakt tussen
twee componenten
- de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
- de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten bedraagt 277.907 EUR.
Het gemeentebestuur en het OCMW kunnen overeenkomen dat het OCMW het
overschot aan gemeentelijke bijdrage ofwel teruggeeft aan het gemeentebestuur
ofwel reserveert voor toekomstige bestedingen. De overeenkomst tussen de
gemeente en het OCMW bestaat er voor de jaarrekening 2011 in dat het bedoelde
overschot teruggestort wordt op de rekening van het gemeentebestuur.
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans, zoals
een gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de
overlopende rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen (vb. onroerende goederen belast met hypothecaire inschrijvingen) en
het verslag ter verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten, alsook een
lijst met de interne kredietaanpassingen.
Proj. 9/2010
Proj. 1/2011
Proj. 4/2011
Proj. 5/2011
Proj. 6/2011
Proj. 7/2011
Proj. 8/2011
Proj. 9/2011
Proj. 10/2011
Proj. 11/2011
Proj. 13/2011
Proj. 14/2011
Proj. 16/2011
Proj. 17/2011
Proj. 18/2011

Uitvoering omgevingswerken Sociaal
Huis
Voltooiing Sociaal Huis
Vaatwas Café Paris
Tilliften met banden + badstoellift
Vernieuwen meubilair WZC
Audio-installatie WZC
Uitbreiding vaatwaslokaal
Houtbewerkingsmachine
Verbouwen doucheruimte personeel
Serviceflats – groot scherm TV
Serviceflats meubilair algemene delen
Serviceflats inrichting
WZC vernieuwde uitrusting
WZC medisch toebehoren
WZC flat screens
TOTAAL
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4.591,91
3.474,56
25.873,58
4.856,62
3.482,72
2.989,75
8.676,34
4.792,91
39.481,68
18.814,29
24.889,90
16.483,42
2.157,98
48.252,38
230.058,84
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3. Jaarverslag 2011 (deel III)
Bestaande uit:
1. Algemeen gedeelte : identificatie en organisatie van het OCMW
2. Beschrijvend gedeelte : werking van het OCMW tijdens het bedoelde
dienstjaar – vergelijking beoogde en gerealiseerde doelstellingen
3. Financieel gedeelte : vergelijking balansen en resultatenrekeningen – evolutie
van de gemeentelijke bijdrage.
4. Financiële aanbevelingen en analyses van de OCMW-ontvanger
omtrent de jaarrekening 2011
a) Optimalisering van de opbrengsten : een positieve evolutie van de ligdagprijs
voor de residenten en de RIZIV-tegemoetkoming (indexatie) zullen nodig
zijn als element om de opbrengstenzijde te ondersteunen.
b) De beheersing van de loonmassa moet een prioriteit zijn om de budgettaire
normen te behalen.
Rekening houdende met de bijkomende
personeelsleden in de nieuwe personeelsstructuur zal in 2012 weinig ruimte
zijn voor evenveel vervanging van statutaire afwezigen. Een stijging van de
loonmassa dient, overeenkomstig gebudgetteerde cijfers in 2012, beperkt tot
5%.
c) De uitbating van de serviceflats “Duinenzichterf” dient nauwkeurig
gebudgetteerd en dit overeenkomstig het meerjarenplan 2008-2013.
d) De financiering van de voltooiing van het investeringspakket 2011 door eigen
middelen heeft een repercussie op de balansstructuur (vermindering van het
eigen vermogen). Deze autofinancieringswijze eindigt balansmatig in 2011
teneinde verdere structurele moeilijkheden te vermijden. De investeringen
in 2012, mits aangaan van nodige leningen, zullen een gespreide impact
hebben.
e) Zowel op het vlak van liquiditeiten als solvabiliteit dient de samenwerking
met het gemeentebestuur verder geoptimaliseerd.
Een strikt
debiteurenbeheer en goede opvolging van werkings- en handelsschulden
geeft een vertrouwensvol beeld van de instelling.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Creditnota’s
en
ristorno’s
gewone
dienst
van
vorige
dienstjaren

Raming Budgetcode
Dienst
277.907 EUR 831/106-01 12/11
GD
De
gemeenteraad
wordt voorgesteld deze
ontvangsten
op
te
nemen
in
de
eerstvolgende
budgetwijziging 2012

UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage

in
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Raming Budgetcode
beschikbaar krediet
2.526.440 831/435-01

+ Dienst
GD
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werkingskost
gedragen
door
andere
overheidsinstellingen
(OCMW)

Neemt kennis

EUR Geen aanpassing van de
gemeentelijke bijdrage
aan het OCMW voor
het budget 2012 –
wordt
aanzien
als
enveloppenfinanciering

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2011 van het OCMW.

Punt 17: financiële dienst - Financiën.
Financiering van het investeringsprogramma
verbonden aan het budget voor het jaar 2012. Opname van leningen. Vaststelling van de
lasten en voorwaarden en de wijze van gunnen van de opdracht van diensten

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikels 42 en 43 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 lastenboek voor het afsluiten van leningen ter financiering van
buitengewone uitgaven – dienstjaar 2012

Feiten, context

en argumentatie

Voor de financiering van het investeringsprogramma 2012 is de opname van
een lening met een voorlopig bedrag van 2.122.375 EUR noodzakelijk. Dit
bedrag kan eventueel nog aangepast worden. In het oorspronkelijk budget
was de raming van op te nemen leningen 2.310.000 EUR eigen aandeel en
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Financiële
gevolgen

397.375 derdenaandeel ‘kerkfabrieken’. Het bedrag werd aangepast aan de
nu reeds gekende bedragen inzake rekeningcijfers 2012 en vooropgestelde
overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst die bij
budgetwijziging 2012 zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Naar analogie met de lastenboeken ‘leningen’ die voor de laatste keer in
2008 werden doorgegeven zal ook voor het lastenboek 2012 in de
mogelijkheid worden voorzien dat de aanbestedende overheid zich het
recht voorbehoudt om voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling
van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals
beschreven in de rubriek ‘voorwerp’, de opdracht aan de oorspronkelijk
weerhouden dienstverlener toe te wijzen. Deze modaliteit blijft mogelijk
tot drie jaar na datum van de eerste gunning (cfr. art. 17§2, 2b van de Wet
d.d. 24/12/1993).
Als wijze van gunnen werd geopteerd voor ‘algemene offerteaanvraag’. Dit
biedt de mogelijkheid om niet alleen punten toe te kennen aan de prijs, die
uiteraard de hoofdzaak blijft (90 punten), maar biedt toch ook de
mogelijkheid om aan ander elementen wat aandacht te geven die ook
belangrijk zijn bij het aangaan van leningen ‘financiële/informatorische
bijstand en ondersteuning’.
Het is aangewezen de leningen te globaliseren en jaarlijks in één pakket aan
te besteden en toe te wijzen. Dit biedt voordelen inzake administratieve
opvolging. Grotere leningpakketten veronderstellen ook een neerwaartse
druk op de prijs, wegens het schaaleffect op de kosten van administratieve
opvolging door de bank.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Leningen ten laste van
het bestuur
Leningen ten laste van
derden

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming Budgetcode
2.122.375 EUR 010/961-51
(voorlopig bedrag)
397.375 EUR 010/963-51
(voorlopig bedrag)

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de lasten en voorwaarden van de opdracht van
diensten tot het verstrekken van leningen ter financiering van buitengewone
uitgaven 2012. De voorlopige raming van de opdracht waarvoor krediet is
voorzien in het budget van de buitengewone dienst betreft: enige categorie – 5
jaarlijkse herziening (looptijd 20 jaar): 2.122.375 EUR. Het lastenboek maakt
integrerend deel uit van dit besluit. De opdracht zal worden gegund na een
algemene offerteaanvraag.
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Punt 18: ontvangerij - Financiën. Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 94-1° en 160 §2 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



rapport van de financieel beheerder aan de gemeenteraad betreffende de
wettelijkheidcontrole die voorafgaat aan de verbintenis

Feiten, context

en argumentatie

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
het eerste halfjaar 2012 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder (>5.500,00 EUR excl. btw).



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2012.
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Punt 19: beleidsondersteuning - Autonoom gemeentebedrijf. Wijziging van de statuten en de
beheersovereenkomst met het gemeentebestuur. Goedkeuring

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 233, 234 en 235 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/05/2010 houdende goedkeuring van
de aanpassing van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
aan het Gemeentedecreet, motiveringsnota en beheersovereenkomst
ontwerp aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
ontwerp aangepaste beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur en
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
afschrift uit de notulen van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 28/06/2012 houdende voorstel van
aanpassing van de statuten en de beheersovereenkomst Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene – gemeente Bredene
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 09/07/2012 van het voorstel van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene tot wijziging van de statuten en de beheersovereenkomst met de
gemeente Bredene







Feiten, context 
en argumentatie


De gemeenteraad keurde op 31/05/2010 de aanpassing van de statuten van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene aan het Gemeentedecreet, de
motiveringsnota en de beheersovereenkomst goed.
Wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de
gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf.
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De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene stelt
voor om in de statuten en in de beheersovereenkomst gemeentebestuur
Bredene – Autonoom Gemeentebedrijf Bredene de datum voor het
voorleggen aan de gemeenteraad van de jaarrekening te wijzigen van
uiterlijk 30/03 naar uiterlijk 31/05 zoals het Gemeentedecreet dit toelaat.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van het college van
commissarissen dat zo meer tijd heeft voor de controlewerkzaamheden.
De beslissing dient te worden opgestuurd naar de Vlaamse regering.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de datum voor
het voorleggen aan de gemeenteraad van de jaarrekening van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene van “uiterlijk 30/03” naar “uiterlijk 31/05” in de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en in de
beheersovereenkomst
gemeentebestuur
Bredene
–
Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene. De statuten en de beheersovereenkomst
gemeentebestuur Bredene -Autonoom Gemeentebedrijf Bredene maken
integrerend deel uit van deze beslissing.

Punt 20: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan "Camping". Voorlopige vaststelling

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Bevoegdheid



artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009,
in werking getreden 01/09/2009, gewijzigd bij decreet van 18/11/2011

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen




Verwijzingsdocumenten
















Feiten, context

en argumentatie

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 6/03/2002 houdende goedkeuring van het Ruimtelijk
Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d.15/05/2009 houdende goedkeuring van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal stedelijk
gebied Oostende’
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
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. 14/05/2007 houdende:
a) vaststelling van het bestek en de kostprijsraming (50.000 EUR) van de
opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Camping”
b) vaststelling van de wijze van gunnen, meer bepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/11/2007
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van het
ruimtelijk uitvoeringsplan “camping” aan nv Arcadis Gedas,
Kortrijksesteenweg 20 te 9000 Gent
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 23/03/2011 en 23/05/2012
verslag van het plenair overleg d.d. 30/05/2012 betreffende het ontwerp
RUP “Camping”
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping”
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 16/07/2012 van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “camping”

Het GRUP “Camping” heeft tot doel het beleidskader tegen verstening van
de verblijfsrecreatie te verfijnen en af te stellen op de specifieke situatie van
de gemeente. Het project “Kustactieplan III” van het autonoom
provinciebedrijf Westtoer geeft een inhoudelijke en financiële
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Tussenkomsten








ondersteuning aan de kustgemeenten die een visie op de kampeerbedrijven
ontwikkelen en deze omzetten in een GRUP met de bedoeling om:
- de verblijfsmogelijkheden op de kampeerbedrijven te behouden met
aandacht voor de toeristische verhuur en differentiatie van
verblijfsmogelijkheden
- kansen te bieden aan de kampeerondernemers om te evolueren naar
kwalitatieve kampeerverblijven
- voortschrijdende ontwikkeling van zones naar tweede verblijfparken
tegen te houden
Op 12/11/2007 werd de opdracht van diensten tot opmaak van dit plan
door het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan nv
Arcadis Gedas, Kortrijksesteenweg 20 te 9000 Gent.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping”
werd aangepast aan de opmerkingen van de GECORO en de bovenlokale
overheden (plenaire vergadering d.d. 30/05/2012).
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad het ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping” voorlopig vast te stellen.

Raadslid Kristof Vermeire die verheugd is dat hij van de voorlopige
vaststelling van dit uitvoeringsplan alsnog een antwoord krijgt op zijn
diverse vragen aan het college over de toekomstige locatie van het
zwembad.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het hier een advies betreft van de
GECORO.
Burgemeester Steve Vandenberghe die herinnert aan zijn voorstel om in de
volgende legislatuur binnen de gemeenteraad een commissie op te richten
die het dossier nieuw zwembad en de locatie hiervan zal moeten
voorbereiden.
Schepen Jacques Deroo die ook nog wijst op de sluiting van het zwembad in
De Panne en op de intentie van het gemeentebestuur De Panne om in
samenwerking met Plopsaland een nieuw “tropisch” zwembad te realiseren.
De ideeën hierover voor Bredene zullen, aldus de schepen, straks worden
toegelicht in deze commissie.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Camping” voorlopig vast. Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
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Toegevoegde punten:

Punt 21: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Liesbeth Metsu namens de CD&Vfractie: ondervraging van het college van burgemeester en schepenen over het parkeren in de
blauwe zone in Bredene Duinen (oude villawijk – oud toeristisch centrum)

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, 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. 24/07/2012 van Liesbeth Metsu namens de CD&V-fractie van
Bredene



Toelichting
Feiten, context
en argumentatie
“In een aantal straten van Bredene Duinen is de parkeertijd beperkt omdat ze in de
blauwe zone liggen. In deze zone is het verplicht de parkeerschijf duidelijk zichtbaar
achter de voorruit van de wagen te leggen. De wagen mag daar maar 2 uur blijven
staan. Onze fractie zou graag een verlenging vragen om i.p.v. 2 uur , 4 uur te mogen
parkeren in deze zone.
In de volgende straten mag men maar 2 uur parkeren: Bruggelaan, IJzerlaan, Prinses
Marie-Josélaan, Kasteellaan, Hendrik Consciencelaan, Prins Karellaan, Peter
Benoitlaan.
Dat vinden we vervelend voor o.a. de horeca- en handelszaken in de buurt. Het is een
bedrijfsonvriendelijke sanctie. Wie op restaurant zit en nog een koffie wil drinken, doet
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dit niet omdat ‘de tijd’ van de parkeerschijf voorbij is. Wie naar een begrafenis of
communiefeest gaat in de kerk, daarna nog wat bijpraat, is kanshebber op een boete.
Ook voor het onderwijzend personeel van de nabijgelegen school, de patiënten van de
dokterspraktijk, de tandartsen en de kinesist zou het makkelijker zijn moest de
termijn verlengd worden.
Met een geldige parkeerschijf kan men in principe 2 uur parkeren. Het kan echter
zijn (zoals in veel andere gemeentes o.a. Brugge, Knokke, …) dat een langere
maximale parkeertijd geldt. Een onderbord geeft dan deze uitzondering aan.”
Vraag:
“Er is geen noodzaak om in deze blauwe zone, maar twee uur parkeertijd toe te
laten. Daarom vragen we de parkeertijd te verdubbelen van twee naar vier uur.”
Antwoord burgemeester Steve Vandenberghe
In het kader van de actualisering van het mobiliteitsplan wordt momenteel ook
de visie op het parkeerbeleid geactualiseerd door de bevoegde commissie.
Daarnaast is er ook de Verkeerscommissie aan wie de diverse voorstellen met
betrekking tot o.m. het parkeren worden voorgelegd. Het voorstel van het
raadslid zal dan ook worden overgemaakt aan het studiebureau dat is aangesteld
voor de actualisering van het mobiliteitsplan en aan de Verkeerscommissie.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Liesbeth Metsu met
betrekking tot parkeren in de blauwe zone in Bredene Duinen (oude villawijk –
oud toeristisch centrum) en van het antwoord terzake van burgemeester Steve
Vandenberghe.

Punt 22: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire

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 en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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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  Het raadslid wijst op zijn eerdere tussenkomst met betrekking tot de
bedenkelijke toestand van het park Blutsyde. Tot op heden werden door de
mede-eigenaars geen initiatieven genomen om deze toestand te verbeteren.
Het raadslid meent dat bij onwil van de mede-eigenaars er meer druk moet
gezet worden op deze eigenaars en dat desgevallend het noodzakelijk
onderhoud moet worden afgedwongen via een ingebrekestelling of
inhouding van de gestelde waarborg. Het raadslid vestigt er ook de
aandacht op dat inwoners en toeristen menen dat het hier een gemeentelijk
park betreft.
 Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat recent
overleg werd gepleegd met de betrokken mede-eigenaars om een oplossing
te vinden voor de slecht onderhouden toestand van dit park. Het
gemeentebestuur heeft hieraan zijn medewerking willen verlenen door de
opmaak van een bestek, met de bedoeling dat door deze mede-eigenaars
een tuinondernemer zou worden aangesteld die zou instaan voor de opkuis
en het degelijk onderhoud van dit park. De vaststelling van de medewerkers
van de technische dienst was evenwel dat zeer aanzienlijke werken nodig
zijn om deze groenzone opnieuw een parkfunctie te geven. Deze werken
zijn van een dusdanige omvang dat het de draagkracht van deze medeeigenaars overschrijdt. Om een structurele oplossing te kunnen geven aan
deze problematiek zal nu overleg worden gepleegd met Agentschap Natuur
en Bos. Agentschap Natuur en Bos stond reeds eerder in voor het beheer
van dit park dat paalt aan het natuurreservaat D’Heye.
 Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat dit agentschap nu al niet over
voldoende (personeels-)middelen beschikt om zijn eigen parken i.c. ’t
Paelsteenveld te onderhouden.
 Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat hiermee een
oplossing wordt beoogd voor een toestand die de mogelijkheden van de
mede-eigenaars overstijgt en dat het resultaat van dit overleg dient te
worden afgewacht.
 Voorzitter Willy Vanhooren die ook nog stelt dat dit overleg niet betekent
dat geen verdere stappen, i.c. ingebrekestelling, kunnen worden
ondernomen t.a.v. de mede-eigenaars.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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