VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/10/2012

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 30/07/2012

Aanwezig

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

Afwezig

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 30/07/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: informatica - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van hardware.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/10/2011
betreffende voorstel tot opdracht van levering van hardware

Feiten, context
•
en argumentatie
•

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 18.000 EUR voorzien
voor het vernieuwen van hardware.
Het huidige computerpark omvat 20 PC’s die reeds 5 jaar of ouder zijn.
Deze PC’s zijn aan vervanging toe.
Voorstel lasten en voorwaarden
− Technische specificaties PC-configuratie (minimale vereisten)
(vermoedelijk aantal : 20):
− Processor :
Intel Core i5-3470
− Intern geheugen : 4 GB DDR3 (16 GB supported)
− Harde schijf :
320 GB SATA II - 7200rpm
− Drive :
DVD+/-RW
− Netwerk :
10/100/1000 Mbps
− Poorten :
1 seriële, 2 USB poorten vooraan en 4
achteraan
− Behuizing :
zowel verticaal als horizontaal te plaatsen
− Muis :
optische scrollmuis
− Toetsenbord :
azerty (Belgisch), PS/2 of USB aansluiting
− Besturingssysteem :Windows 7 Professional 64-bit
− Garantie :
3 jaar on site
Kostprijsraming : 18.000 EUR (incl. btw)

•

•

Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
18.000 EUR 104/742-53
18.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (18.000 EUR) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van hardware (20
PC’s).

Punt 3: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van diverse tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen

Aanwezig

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

Afwezig

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

•
•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 10/08/2012 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Joos de ter Beerstlaan,
naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest Verbondenenlaan –
Joos de ter Beerstlaan en Noordlaan op 11/08/2012
tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 28/08/2012 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de parking markt n.a.v. een
wielerwedstrijd OVWF categorie A, B en C op zondag 02/09/2012

Feiten, context
Naar aanleiding van de organisatie van diverse activiteiten op openbare wegen
en argumentatie in de gemeente was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid tijdelijke
politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen, meer bepaald
n.a.v.:
• een buurtfeest in de Verbondenenlaan – Joos de ter Beerstlaan en
Noordlaan (organisatie André Cattrijsse, Verbondenenlaan 4 – Bredene) op
11/08/2012
• een wielerwedstrijd OVWF categorie A, B en C (organisatie Team
Beaufort, p.a. Rudy Schallier, Stijn Streuvelslaan 18, 8420 De Haan) op
02/09/2012.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van:
• een buurtfeest in de Verbondenenlaan – Joos de ter Beerstlaan en
Noordlaan (organisatie André Cattrijsse, Verbondenenlaan 4 – Bredene) op
11/08/2012
• een wielerwedstrijd OVWF categorie A, B en C (organisatie Team
Beaufort, p.a. Rudy Schallier, Stijn Streuvelslaan 18, 8420 De Haan) op
02/09/2012.

Punt 4: technische dienst - Openbare veiligheid.
Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester d.d. 14/09/2012 houdende beperkende maatregelen
inzake het handhaven van de openbare orde tijdens de campagne voor de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen op 14/10/2012

Aanwezig

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 134 § 1van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet van 29/07/1934 houdende het verbod op private milities, met name
artikel 2 bis dat werd gewijzigd door de wet van 04/05/1936
Wet van 11/03/2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij
Koninklijk Besluit van 04/04/2003 tot reglementering van het verzenden van
reclame per elektronische post

•
•

•

tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 14/09/2012 inzake het
handhaven van de openbare orde tijdens de campagne voor de gemeenteen provincieraadsverkiezingen op 14/10/2012

Feiten, context
•
en argumentatie

Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van
14/10/2012 was het noodzakelijk een tijdelijke politieverordening door de
burgemeester te laten vaststellen inzake de handhaving van de openbare
orde tijdens de campagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
van 14/10/2012.

Verwijzingsdocumenten

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening van de
burgemeester d.d. 14/09/2012 inzake de handhaving van de openbare orde
tijdens de campagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van
14/10/2012.

Punt 5: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van de
besluiten van de burgemeester d.d. 17/8/2012, 20/8/2012 en 4/10/2012 inzake het tijdelijk
verbod op de verkoop van alcoholische dranken in de toeristische zone
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Aanwezig

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

Afwezig

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikel 135 §2de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten

•

besluit van de burgemeester d.d. 17/08/2012 houdende vaststelling van een
tijdelijke politieverordening inzake alcoholverkoop in de toeristische zone
besluit van de burgemeester d.d. 20/08/2012 houdende intrekking van een
tijdelijke politieverordening d.d. 17/08/2012 inzake alcoholverkoop in de
toeristische zone en vaststelling van een gewijzigde tijdelijke
politieverordening inzake alcoholverkoop in de toeristische zone
besluit van de burgemeester d.d. 4/10/2012 houdende opheffing van een
tijdelijke politieverordening inzake alcoholverkoop in de toeristische zone

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

De lokale politie, burgemeester en het gemeentebestuur ontving reeds
weken diverse en herhaalde klachten met betrekking tot de hinder c.q.
verstoring van de openbare orde door personen die rondhangen in de
Kapelstraat en er drankmisbruik plegen. De verstoring van de openbare
orde was het gevolg van de samenscholing van diverse personen die er in
overmatige mate alcohol consumeren. Deze alcohol wordt aangekocht in
de hier aanwezige (nacht)winkels. Dit overmatig alcoholgebruik resulteert in
luidruchtigheid, vechtpartijen, wildplassen, … .
Aangezien met de beschikbare juridische instrumenten (opmaak PV’s en
bestuurlijke aanhoudingen) door de lokale politie geen adequate oplossing
kan worden gegeven aan de specifieke problematiek van overlast/verstoring
op het openbaar domein, aangezien de Kapelstraat zich in de druk gebruikte
toeristische zone situeert, er door inwoners steeds meer klachten werden
geformuleerd over deze overlast, de problemen escaleerden en negatief zijn
voor het toeristisch imago van een familiale badplaats, aangezien door de
weersvoorspellingen heel wat toeristen aan de kust zouden verblijven i.c. in
Bredene in het weekend van 17 tot 19 augustus en aangezien deze drukte
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•

•
•

Neemt kennis

voor nog meer samenscholing zou zorgen en het nachtelijk alcoholgebruik
zou leiden tot een onaanvaardbare verstoring van de nachtrust en openbare
orde, was het noodzakelijk dat de burgemeester een besluit zou treffen
inzake verbod van alcoholverkoop in alle verkooppunten andere dan
horecazaken tussen 24u en 7u, dit in de volgende straten: Kapelstraat,
Koningin Astridlaan en Driftweg begrensd aan westelijke zijde door de
Peter Benoitlaan en aan oostelijke zijde door de Klemskerkestraat).
Op 17/08/2012 is de burgemeester bijgevolg overgegaan tot het vaststellen
van een tijdelijke politieverordening inzake alcoholverkoop in de
toeristische zone. In deze beslissing was echter een administratieve fout
geslopen. De bedoeling was een verkoopverbod van alle alcoholhoudende
dranken uit te vaardigen. Er werd verkeerdelijk gestipuleerd dat het enkel
ging om alcoholhoudende dranken met een alcoholpercentage van meer dan
5,5 graden.
Bijgevolg werd de beslissing van de burgemeester d.d. 17/08/2012
ingetrokken en een gewijzigde tijdelijke politieverordening vastgesteld.
Het einde van het toeristisch zomerseizoen en de weersomstandigheden
zorgden ervoor dat er geen samenscholingen met verstoring van de
openbare orde meer worden verwacht en bij besluit van de burgemeester
d.d. 4/10/2012 werd de tijdelijke politieverordening opgeheven.

De gemeenteraad neemt kennis van het hoogdringend besluit van de
burgemeester d.d. 17/08/2012 houdende vaststelling van een tijdelijke
politieverordening inzake alcoholverkoop in de toeristische zone, het
hoogdringend besluit van de burgemeester d.d. 20/08/2012 houdende intrekking
van een tijdelijke politieverordening d.d. 17/08/2012 inzake alcoholverkoop in
de toeristische zone en vaststelling van een gewijzigde tijdelijke
politieverordening inzake alcoholverkoop in de toeristische zone en van het
besluit van de burgemeester d.d. 4/10/2012 houdende de opheffing van een
tijdelijke politieverordening d.d. 20/08/2012 inzake alcoholverkoop in de
toeristische zone.

Punt 6: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een
tweedehands voertuig Renault Master 2,5 diesel (nummerplaat XXA813). Vaststelling van de
voorwaarde, 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, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden
;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/06/2007
houdende toewijzing aan Dexia Auto Lease nv van de opdracht van levering
van een pick-up Renault Master 2,5 diesel en 2 bestelwagens Peugeot
Partner 1600 diesel, bij wijze van operationele renting gedurende een
periode van 60 maand
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/08/2010
houdende goedkeuring van de wijziging van de voorwaarden van de
operationele renting bij Dexia Auto Lease nv van 2 bestelwagens Peugeot
Partner 1600 diesel en 1 pick-up Renault Master 2,5 diesel, vanaf
01/09/2010 (voorlopig tot einde huurtermijn)
e-mailbericht van Belfius Auto Lease (voorheen Dexia Auto Lease nv) d.d.
08/08/2012 betreffende de overnameprijs van het voertuig Renault Master
2,5 diesel (nummerplaat XXA813)

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

•

De overeenkomst Gemeente Bredene - nv Dexia Auto Lease betreffende
de operationele renting van een pick-up Renault Master 2,5 diesel met
nummerplaat XXA813 (basis 75.000 km – 60 maand) vervalt op 24/11/2012.
In het investeringsbudget 2012 rest nog een krediet van 23.026,12 EUR
voor het financieren van de aankoop van leasingwagens, gebruikt door de
technische dienst uitvoering, tegen de residuwaarde. Het desbetreffend
voertuig heeft circa 50.000 km op de teller en bevindt zich in goede staat.
De overnameprijs bedraagt 10.055,10 EUR, btw inclusief.
Operationele renting heeft als ontegensprekelijk voordeel dat de
leasemaatschappij quasi alles regelt (verzekering, onderhoud, herstellingen,
bandenwissel, vervangwagen etc…). De klant heeft geen beslommeringen,
maar de keerzijde van de medaille is het kostenplaatje (439,83 EUR, btw
inclusief per maand).
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- vast te stellen de voorwaarde van de opdracht van levering van een
tweedehands voertuig (pick-up Renault Master 2,5 diesel), thans
geleased door ons bestuur (overname in de staat waarin het voertuig
zich bevindt op het einde van het contract operationele renting) en de
kostprijsraming (10.055,10 EUR, btw inclusief)
- vast te stellen de wijze van gunnen, meer bepaald bij
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onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure.
Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Aankoop leasingwagen
10.055,10 EUR 421 12/12 743-52
(restwaarde)
23.026,12 EUR

Tussenkomsten

•

•

•

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die zich de vraag stelt of het voorliggend voorstel
wel de meest voordelige oplossing is voor het gemeentebestuur, dit
rekening houdende met de leeftijd, kilometeraantal en de toestand van de
aan te schaffen wagen.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat door het college van
burgemeester en schepenen dezelfde bedenking werd gemaakt en dat
bijgevolg opdracht werd gegeven aan het hoofd van de technische dienst om
dit te onderzoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat in de gegeven
omstandigheden het voorstel inzake overname van de leasewagen de meest
voordelige is.
(Toegevoegd ingevolge bespreking goedkeuring notulen). Alle noodzakelijke
elementen dienen, aldus raadslid Hollevoet, in overweging worden genomen
voor de beoordeling van de opportuniteit van deze tweedehandsaankoop
na leasing.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarde van de opdracht van levering van
een tweedehands voertuig (pick-up Renault Master 2,5 diesel), thans geleased
door ons bestuur (overname in de staat waarin het voertuig zich bevindt op het
einde van het contract operationele renting) en de kostprijsraming (10.055,10
EUR, btw inclusief).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht, meer
bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure.
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Punt 7: technische dienst - Rioleringen. Opmaken inventarisatie rioleringsnetwerk (7e fase).
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2006
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (1e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
9.982,50 EUR (incl. btw) – 165 op te meten putten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2007
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (2e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
9.801 EUR (incl. btw) – 135 op te meten putten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/04/2008
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (3e fase) aan studiebureau
Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende, voor de prijs van 9.961,33
EUR (incl. btw) – 185 op te meten putten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van een kaderovereenkomst met de VMW inzake
het leveren van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van

•

•

•

•
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•

•

•

•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

•

Financiële
gevolgen

een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (4e fase) aan studiebureau
Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende, voor de prijs van 14.975
EUR (incl. btw) – 250 op te meten putten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/10/2010
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (5e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
29.932,98 EUR (incl. btw) – 434 op te meten putten
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende vaststelling van
het
bestek,
kostprijsraming
en
de
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van diensten voor het opmaken van een
inventarisatie van het rioleringsnetwerk (6e fase)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/11/2011
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (6e fase) aan bvba Reyntjens
Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van
29.949,92 EUR (incl. btw) – 442 op te meten putten
bestek inventarisatie rioleringsnetwerk (7e fase) – 2012/TD/inventarisatie
rioleringen

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van diensten voor het opmaken van
een inventarisatie van de gemeentelijke rioleringen.
Met inventariseren van de gemeentelijke rioleringen wordt bedoeld alle
metingen en handelingen die nodig zijn voor de hydraulische en structurele
opmeting van toegangen, lozingspunten en structuren van de gemeentelijke
riool(waterzuivering)infrastructuur in een rapport gegoten volgens bepaalde
kwaliteitseisen.
Deze opdracht omvat:
– het bovengronds inmeten en geografisch bepalen van inspectieputten
en hydraulische structuren van de gemeentelijke riolering met behulp
van minstens één dubbelfrequentie GPS ontvanger en/of een totaal
station
– het ondergronds inmeten van alle relevante gegevens van
inspectieputten en hydraulische structuren van de gemeentelijke
riolering
– het ter beschikking stellen van een meetploeg voor het uitvoeren van
de metingen volgens de opgelegde technische bepalingen
– het opmaken van de rapportering
De opmeting gebeurt in het Belgische referentiesysteem Lambert 72/50
(L72/50) en de tweede algemene waterpassing (TWA). Voor de opmeting
wordt er gebruik gemaakt van GPS en totaal station, zodat deze gegevens
kunnen worden geïntegreerd in het GIS-systeem.
In voorgaande fases werden een 1.611-tal putten opgemeten.
Vermoedelijke hoeveelheid op te meten putten: 400 stuks à ± 75 EUR. Dit
aantal kan aangepast worden volgens het beschikbaar krediet.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving
Inventarisatie
rioleringsnetwerk
fase)

Tussenkomsten

•
•
•
•

(7

e

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
30.000 EUR 87710/733-60/12/12
AP 17.1.08
30.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die wenst te vernemen dat het hier inderdaad de
laatste fase betreft van de inventarisatie van het rioleringsstelsel.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat na deze fase de inventarisatie
volledig zou moeten zijn, behoudens een “addertje onder het gras”, wat zal
moeten blijken na onderhandelingen.
Voorzitter Willy Vanhooren die opmerkt dat de raad vermoedelijk wil
vernemen wat wordt bedoeld met “addertje onder het gras”.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat mogelijks in de toekomst nog
een aantal bijkomende opmetingen nodig zullen zijn, dit in o.m. in functie
van de evolutie van de software.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. 2012/TD/inventarisatie riolering) en
de kostprijsraming (30.000 EUR – incl. btw) van de opdracht van diensten voor
het opmaken van een inventarisatie van het rioleringsnetwerk (7e fase). Het
bestek (nr. 2011/TD/inventarisatie riolering) maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 8: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijziging van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget 2012 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst

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, William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden
;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 154 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 15 en 16 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
artikels 7 t.e.m. 10 van het decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling voor
het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Omzendbrief BB 2011/03 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/12/2011 betreffende de vaststelling
van de financiële nota van het budget voor het dienstjaar 2012
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 08/10/2012 van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van
het budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst

Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en
Feiten,
context en buitengewone dienst:
argumentat
ie
• Gewone dienst

volgens
het
oorspronkelijk verhoging +
e budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2010
Resultaat
begrotingsrekening
2011
(definitief)

4 771 454,68

0,00

- 1 725 297,00

1 810 455,91
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verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

0,00 4 771 454,68

0,00

85 158,91
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Alg.resultaat
begrotingsrekening
2011

3 046 157,68

(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2012
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
22 261 023,00
Uitgaven van het
eigen dienstjaar
22 250 085,00
Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat
van het budget 2012

•

1 810 455,91

0,00 4 856 613,59

179 354,00

13 859,00

253 012,00

93 085,00

22 426
518,00
22 410
012,00

0,00
0,00

1 383 380,00
21 915,00

0,00 1 383 380,00
0,00
21 915,00

1 282 000,00

0,00

0,00 1 282 000,00

1 146 000,00

2 000 000,00

0,00 3 146 000,00

146 938,00

- 712 193,00

- 79 226,00 - 486 029,00
Geraamd
algemeen
4 370
budgetresultaa
t 2012
584,59

volgens
het
oorspronkelijk verhoging +
e budget of de
vorige wijziging

na
de
voorgesteld
e wijziging

Buitengewone dienst

Resultaat
begrotingsrekening
2010
Resultaat
begrotingsrekening
2011
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2011

verlaging -

700 673,38

0,00

0,00 700 673,38

- 692 775,00

465 386,64

0,00 - 227 388,36

7 898,38

465 386,64

0,00 473 285,02

(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2012
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Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het
eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd
resultaat
van het budget 2012

Stemmen

•

Besluit

Enig artikel

2 204
550,00
3 701
150,00

2 989 325,00

122 600,00

907 375,00

4 193 025,00

103 500,00

595 375,00

0,00
73 500,00

0,00
42 920,00

1 146 000,00

500 000,00

0,00

1 646
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 131 200,00

476 180,00

0,00
0,00
0,00 116 420,00

312 000,00 32 980,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaa
t 2012 506 265,02

Met 21 stemmen voor en 5 onthoudingen (Kristof Vermeire, Gilbert
Vanleenhove, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu).

De wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het budget nr. 1 in
gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar 2012 worden
vastgesteld. Deze wijzigingen van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: financiële dienst - Onwaarde. Thesaurietekort n.a.v. de diefstal in het gemeentelijk
sportcentrum op 11/09/2012

Aanwezig

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

Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 162 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 24/09/2012 van het thesaurietekort n.a.v. de diefstal in het gemeentelijk
sportcentrum op 11/09/2012
beslissing van de secretaris d.d. 12/01/2012 houdende de toekenning van
kasprovisies en permanente basiskassen aan diverse personeelsleden om
geringe exploitatie-uitgaven te verrichten en om geringe dagontvangsten te
kunnen innen
proces-verbaal nr. BG.18.L7.004527/2012 van de politiezone Bredene/De
Haan d.d. 14/09/2012 houdende vaststelling van de diefstal in het
gemeentelijk sportcentrum
verslag van Dominique Broucke, administratief-assistent sport van de
diefstal van kasmiddelen
mail d.d. 18/09/2012 van Patrick Bisschop, relatiebeheerder Belfius
Verzekeringen, omtrent de polis verzekering van waarden

•

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

•

•

Op dinsdag 11/09/2012 werd een diefstal vastgesteld in het gemeentelijk
sportcentrum waarbij geld uit de geldlade werd ontvreemd.
De diefstal heeft vermoedelijk plaats gevonden tijdens de koffiepauze van de
betrokken kassier, Dominique Broucke.
Tot op heden is de identiteit van de daders nog niet gekend. Al bestaat het
vermoeden dat het meisjes zijn die tijdens de koffiepauze iets onbenulligs
zijn komen vragen en via een afleidingsmanoeuvre in het loket zijn
binnengedrongen.
Via secretarisbeslissing van 12/01/2012 werden aan de sportdienst een
provisie en permanente basiskas ter beschikking gesteld. De provisie dient
om geringe uitgaven te kunnen verrichten. De sportdienst is belast met het
innen van de dagontvangsten, voornamelijk voor het zwembad.
Er werd aan de verzekeringsmaatschappij Belfius verzekeringen nagevraagd
of de vermelde diefstal in aanmerking komt voor tussenkomst. Om van
diefstal te kunnen spreken moeten echter volgende regels in acht genomen
worden:
- diefstal met braak uit de brandkast
- afpersing en/of diefstal gepaard gaande met geweld op of bedreiging van
personen.
Wat in casu niet het geval is en er dus geen sprake kan zijn van dekking via
diefstalverzekering.
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Financiële
gevolgen

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

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
240 EUR 000/302-01 – 1000 GD
EUR
De
gemeenteraad
wordt voorgesteld om
bij de eerstvolgende
budgetwijziging 2012 de
nodige kredieten te
voorzien

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
Guy Lams, sportfunctionaris, aangeduid als verantwoordelijke voor de
sportdienst voor de inning van de kasgelden in het sportcentrum, wordt niet
verantwoordelijk gesteld voor de diefstal op 11/09/2012, met in totaal 240 EUR
aan cash-geld. Het totaal bedrag van dit verlies wordt ten laste genomen van het
gemeentebestuur, waarbij dit bedrag als onwaarde in de boekhouding wordt
geboekt.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Thesaurietekorten

Bedrag Budgetcode
240 EUR 000/302-01

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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