VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/11/2012

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/10/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Tussenkomsten

•

•

Besluit

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Raadslid Dany Hollevoet die met betrekking tot zijn tussenkomst
betreffende punt 7 van vorige zitting (opdracht levering tweedehands
voertuig Renault Master) opmerkt dat is gebleken dat voor het toetsten van
de opportuniteit van deze tweedehandsaankoop enkel de kilometerstand en
de staat van het voertuig in aanmerking werden genomen, terwijl het de
bedoeling was van het raadslid dat meer elementen zouden in overweging
worden genomen om uiteindelijk de opportuniteit van het aanschaffen van
deze wagen te beoordelen.
Voorzitter Willy Vanhooren die voorstelt om deze verduidelijking op te
nemen in de notulen van vorige zitting.

Enig artikel
De notulen van de zitting van 22/10/2012 worden goedgekeurd.

Punt 2: informatica - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering en installatie van een
glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en externe diensten. 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
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, 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. 12/11/2012
betreffende voorstel tot opdracht van levering en installatie van een
glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en externe diensten
ontwerp bestek opdracht van levering en installatie van een
glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en externe diensten

•

Feiten, context
•
en argumentatie
•
•

In het investeringsbudget 2012 is een krediet van 80.000 EUR voorzien
voor levering en installatie van een glasvezelverbinding tussen het
gemeentehuis en externe diensten.
In het investeringsbudget 2013 worden de nodige kredieten voorzien om de
server- en storageinfrastructuur te vernieuwen, zowel bij het
gemeentebestuur als bij het OCMW.
Om een optimaal netwerk met virtuele servers te kunnen uitbouwen is een
glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en het Sociaal Huis
noodzakelijk. Dit type verbinding biedt de nodige bandbreedte en maakt
integratie van beide netwerken en uitbouw van een gemeenschappelijke
infrastructuur mogelijk. De nieuwe virtuele servers, met op beide locaties

•

•

•

•
•

•

Financiële
gevolgen

dezelfde opstelling, kunnen via deze verbinding synchroon werken en
elkaars ‘spiegel’ zijn (disaster recovery & high availability). Zo worden beide
locaties elkaars uitwijkfaciliteit in geval van ramp.
Glasvezelkabel moet gezien worden als opvolger van telefoon- en coaxkabel
die aan het maximum van hun capaciteit komen. Bij glasvezel wordt licht
gebruikt voor het transporteren van informatie. Dit biedt een hogere
snelheid en bandbreedte dan traditionele koperverbindingen. Licht is
moeilijker af te tappen en daardoor veiliger, het is ongevoelig voor
potentiaalverschillen, statische ontlading en magnetische velden en is
bijzonder geschikt voor het overbruggen van grote afstanden.
Glasvezelverbindingen zijn dan ook ideaal voor private netwerken.
De kracht van een directe glasvezel tussen gebouwen is dat er vrijwel geen
beperkingen zijn aan de te gebruiken bandbreedte of technologie. De
capaciteit wordt bepaald door de randapparatuur die aan beide zijden is
aangesloten. Wanneer er in de toekomst nood is aan meer bandbreedte
bestaat de mogelijkheid om over dezelfde vezel het systeem op te
waarderen. De verbinding kan in een latere fase redundant gemaakt
worden met een ringstructuur (gemeentehuis – Sociaal Huis – MEC Staf
Versluys – dienstencentrum – gemeentehuis). Een fysisch eigen verbinding
biedt een maximum aan betrouwbaarheid en veiligheid, niemand kan hierop
inbreken.
Een van de toepassingen die veel bandbreedte vergen is de continue
datareplicatie, de voortdurende synchronisatie van data en databases met
hun back-up. Omdat de te repliceren hoeveelheden data in regel alleen
maar groeien, is glasvezel uitermate geschikt voor het rechtstreeks
koppelen van servers.
Ondergronds beschermen HDPE-buizen de glasvezelkabels. Deze buizen
worden vooraf gelegd, waarna de glasvezelkabel met speciale apparatuur en
perslucht in de HDPE-buizen wordt geblazen.
De bandbreedte van de huidige verbinding met de bibliotheek en
politiekantoor is te klein naar de huidige normen en dient binnenkort
eveneens vervangen. Indien het krediet dit toelaat, is het aangewezen om
deze hernieuwing mee te laten uitvoeren.
Kostprijsraming : 80.000 EUR (incl. btw)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
80.000 EUR 104/742-53
Levering en installatie
van
een
80.000 EUR
glasvezelverbinding
AP code
tussen
het
17.1.03A
gemeentehuis
en
externe diensten

Stemmen

Met algemene stemmen.

Dienst
BD

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het bestek, de kostprijsraming (80.000 EUR) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering en installatie van een
glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en externe diensten. Het bestek
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 10/12/2012. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

aangetekend schrijven FINIWO d.d. 08/10/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2012
betreffende de voordracht van Etienne Vercarre en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op
10/12/2012

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

Op maandag 10/12/2012 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO plaats met volgende agendapunten :
• Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de
raad van bestuur opgestelde begroting 2013
• Statutaire benoemingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld. Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
• Etienne Vercarre : effectief vertegenwoordiger
• Ulrike De Ridder : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding.
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene, Parklaan 57,
aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van FINIWO
op maandag 10/12/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV op 19/12/2012. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;

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

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van IKWV d.d. 18/10/2012 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 19/12/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2012
betreffende de voordracht van Rudi Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 19/12/2012

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

Stemmen

Op woensdag 19/12/2012 vindt de algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV plaats met volgende agendapunten :
- Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2013
- Rondvraag.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Rudi Debeuckelaere: effectief vertegenwoordiger
- Ulrike De Ridder: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden.

De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Er is 1 onthouding
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Derbylaan 69 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Parklaan 57, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op woensdag
19/12/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IMEWO op 17/12/2012. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
aangetekend schrijven van IMEWO d.d. 17/10/2012 betreffende de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 17/12/2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2012
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op
17/12/2012

Op maandag 17/12/2012 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO plaats met volgende agendapunten :
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van
de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2013
- Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis –
bekrachtiging
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
- Ulrike De Ridder: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
• Ulrike De Ridder bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Parklaan 57, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van IMEWO
op maandag 17/12/2012.
Artikel 2

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van IVOO op 18/12/2012.
vertegenwoordigers

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 24/10/2012 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 18/12/2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2012
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op
18/12/2012

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Met een schrijven d.d. 24/10/2012 nodigt IVOO ons bestuur uit tot de
buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op dinsdag
18/12/2012.
Agenda

•

Stemmen

- Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2013 – goedkeuring
- Begroting 2013 – goedkeuring
- Mededelingen en diversen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
• Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
• Kimberley Rousselle : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
• Kimberley Rousselle bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 1 onthouding.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering
van IVOO op dinsdag 18/12/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO.

Punt 7: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van OVCO op 20/12/2012.
vertegenwoordigers

Aanwezig

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany

Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer
aangetekend schrijven OVCO d.d. 19/10/2012
statuten van OVCO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2012
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Etienne Vercarre als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van OVCO op
20/12/2012

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

Met een schrijven d.d. 19/10/2012 nodigt OVCO ons bestuur uit tot de
buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op
donderdag 20/12/2012.
Agenda
- Goedkeuring notulen van 19/03/2012
- Bepalen te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën
- Goedkeuring begroting 2013
- Mededelingen en diversen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
- Etienne Vercarre : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er is
1 onthouding
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van OVCO op
donderdag 20/12/2012.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van OVCO.

Punt 8: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van WVI op 05/12/2012. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

Stemmen

schrijven van WVI d.d. 18/10/2012 betreffende de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders op 05/12/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2012
betreffende de voordracht van Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op
05/12/2012

Op woensdag 05/12/2012 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI plaats met volgende agendapunten :
- Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 11/05/2012
- Begroting 2013
- Toetreding tot de Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d’Opale
- Mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
- Sandy Dobbelaere: effectief vertegenwoordiger
- Etienne Vercarre: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
• 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
is 1 onthouding
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er is 1 onthouding.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 en Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op
woensdag 05/12/2012.

Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI.

Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zandstraat). 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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, 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

•
•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zandstraat)

Feiten, context
•
en argumentatie

Voor het huis gelegen Zandstraat 14 is over een lengte van zes meter een
plaats voorbehouden voor personen met een parkeerkaart voor personen
met een beperking. Deley Simone, de mindervalide bewoonster van deze

Verwijzingsdocumenten

woning, is overleden. Haar echtgenoot vraagt om deze plaats te
verwijderen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zandstraat).
Artikel 2
De Zandstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen vanaf het huis nr. 91 tot en met het huis nr. 103,
overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Zandstraat, tussen de Dorpsstraat en de Klemskerkestraat, aan de zijde
van de even huisnummers, wordt een verplicht fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 4
In de Zandstraat, tussen de Dorpsstraat en de Klemskerkestraat, aan de zijde
van de even huisnummers, ten zuiden van het fietspad, wordt een verplicht
ruiterpad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D13.
Artikel 5
In de Zandstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van
een overlangse doorlopende witte streep vanaf 20 meter vóór de aansluiting
met de Duinenstraat tot 6 meter vóór de aansluiting met de Duinenstraat,
overgaand in een druppelvormige verkeersgeleider of verdrijvingsvlak van 6
meter lengte, overeenkomstig de artikels 72.2 en 77.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 6
In de Zandstraat, tussen de Vloed- en de Klemskerkestraat, wordt een
snelheidsbeperking tot maximum 70 km/uur ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43.
Artikel 7
De Zandstraat tussen de Duinen- en Dorpsstraat wordt ingericht als zone met

een snelheidsbeperking tot maximum 30 km/uur, overeenkomstig artikel 22
quater van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
010/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4 en F4b.
Artikel 8
In de Zandstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- tussen de Duinenstraat en de Dorpsstraat aan de zijde van de oneven
huisnummers
- tussen de Dorpsstraat en de Klemskerkestraat aan weerszijden van de
straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 9
In de Zandstraat wordt een buiten de rijbaan gelegen parking ingericht langs de
noordzijde, tussen het huis nr. 103 en het huis nr. 103b. Deze parking is
voorbehouden voor personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9b en door
middel van witte markeringen die de plaats afbakenen waar de voertuigen
moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 10
In de Zandstraat is op de volgende plaatsen het parkeren voorbehouden aan
personen met een beperkte mobiliteit:
op de parking, gelegen tussen de huizen nrs. 103 en 103b, aan de noordzijde, op
de twee eerste parkeerplaatsen in de lengterichting ten westen van nr. 103b.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.

Punt 10: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat). 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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, 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

•

•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/01/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/12/2011
houdende vaststellen van een tijdelijke verordening op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat

De bestuurders van de bussen, die het vervoer regelen van de leerlingen
van de Bredense onderwijsinstellingen die worden opgevangen in de
gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (voor- en naschools),
ondervonden moeilijkheden bij het vinden van veilige parkeergelegenheid in
de omgeving van de vrije basisschool De Dorpslinde, gelegen Dorpsstraat
142.
Er werd na contact met de schooldirectie voorgesteld om bij wijze van
proef op de parkeerstrook aan de overzijde van het schoolgebouw (zijde
onpare huisnummers) over een strook van 20 meter het parkeren voor te
behouden aan schoolbussen en dit van maandag tot vrijdag tussen 8u en
16u30 u (tot einde schooljaar 2011-2012).
Door de lokale politie werd gunstig advies uitgebracht over dit voornemen.
Omdat de gemeentelijke verkeerscommissie niet meteen in vergadering
bijeen kwam, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om
over te gaan tot het vaststellen van een tijdelijke verordening op de politie
van het wegverkeer. In de Dorpsstraat, meer bepaald op de parkeerstrook
aan de overzijde van het huis nr. 142, wordt over een lengte van 20 meter
het parkeren voorbehouden aan schoolbussen van maandag tot vrijdag
tussen 8u en 16u30. Deze reglementering wordt gesignaleerd door het
verkeersbord E9a, voorzien van het onderbord “SCHOOLBUS” en “van
maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u30 uur”.
Onderhavig reglement was van kracht vanaf het aanbrengen van de

verkeerssignalisatie en dit op proef tot einde schooljaar 2011-2012. De
politie heeft t.g.v. de agendacommissie van de verkeerscommissie
voorgesteld om dit reglement te integreren in het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat).
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 23/01/2012
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Dorpsstraat.
Artikel 2
In de Dorpsstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting
Zandstraat.
Deze reglementering zal worden 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 3
De Dorpsstraat wordt verdeeld in twee rijstroken
• door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01.12.1975
- vanaf de scheiding van de huizen nr. 77/79 tot de scheiding van de huizen
nr. 93/95, onderbroken ter hoogte van nr. 91, in de bocht ter hoogte van
de huizen nr. 85-87, ter hoogte van de garage van het huis nr. 76 en ter
hoogte van nr. 72
- vanaf het einde van de onderbroken streep, die begint ter hoogte van het
huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de Fritz Vinckelaan, eindigend in een
druppelvormige verkeersgeleider.
• 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.
- vanaf de scheiding huis nr. 29/watertoren tot de aansluiting met de
Sluizenstraat, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter van 0,70
meter
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met het Jagerspad
- vanaf het huis nr. 2 in de richting Fritz Vinckelaan over een afstand van 6
meter
- in de bocht ter hoogte van huis nr. 46 aansluitend op de volle witte lijn ter
hoogte van de scheiding der huizen Dorpsstraat 53/Duinenstraat 2.
Artikel 4
In de Dorpsstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat, wordt een

verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, zoals aangeduid op het plan in
bijlage, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht, zoals aangeduid op het plan in bijlage.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr. 91 tot 95.
Artikel 6
In de Dorpsstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- vanaf zijde school naar oosthoek begraafplaats
- vanaf zijde huis nr. 46 naar zijde huis nr. 53
- vanaf zijde huis nr. 110 naar zijde begraafplaats
- ter hoogte van het huis nr. 38
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 Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep op 2 meter van het trottoir.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, worden op de parkeerstrook individuele parkeerplaatsen
ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 9
In de Dorpsstraat op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ worden 3 parkeerplaatsen ingericht, haaks ten
opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van

01/12/1975.
Artikel 10
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E5 aan de zijde
van de even huisnummers en het verkeersbord E7 aan de zijde van de oneven
huisnummers.
Artikel 11
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf huis nr. 46 tot de Guido Gezellestraat langs de zijde van de even
huisnummers
- vanaf de bocht ter hoogte van huis nr. 46 tot het huis nr. 29 langs de zijde van
de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 12
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 13
In de Dorpsstraat, op de parking tegenover het huis nr. 38, is het parkeren van
07.00 tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 1 uur en dit 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.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "van 07.00 tot 19.00 uur max. 1 uur" – “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 14
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11 meter vóór
de scheiding der huizen nrs. 26 en 28 tot aan deze scheiding, is het parkeren van
07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit
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, voorzien van een onderbord "van 07.00 tot 19.00 uur max. 30 minuten".
Artikel 15
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren beperkt tot
maximum 30 minuten, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
− op de parkeerplaatsen op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’
− aan de zijde van de onpare huisnummers, voorbij de ingang van de
watertoren over een afstand van 12 meter. Begin en einde van deze
parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van een verkeersgeleider.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “maximum 30 minuten”.
Artikel 16
In de Dorpsstraat, tussen Priorijhofstraat en Molenstraat, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 17
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf het Jagerspad tot en met ter hoogte van het huis nr. 144
- vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het huis nr. 46 over
een lengte van 14 meter in de richting Sluizenstraat, zijde even huisnummers
- zijde begraafplaats, vanaf de Molenstraat tot 5 meter vóór de hoofdingang van
de begraafplaats
- langs beide zijden ter hoogte van het huis nr. 27
- aan de overzijde van de garage van het huis nr. 144 over een lengte van 5
meter
- ter hoogte van de twee toegangen van het speelplein aldaar (2 x 5 meter langs
weerszijden van de ingangen)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 18
In de Dorpsstraat, meer bepaald op de parkeerstrook aan de
overzijde van het huis nr. 142, wordt over een lengte van 20 meter
het parkeren voorbehouden aan schoolbussen van maandag tot
vrijdag tussen 8 u en 16.30 u.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a,
voorzien van het onderbord “SCHOOLBUS” en “van maandag tot
vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur”.

Punt 11: verkeer - Opheffen en opnieuw vaststellen van de zonereglementering inzake
parkeerverbod voor voertuigen met een MTM hoger dan 7,5 ton naar een MTM van 5 ton

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, 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
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/04/1990 houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, betrekking
hebbend op de gewestwegen, goedgekeurd door het Ministerie van
Openbare Werken op 10/7/1990
beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/06/1999 houdende uitbreiding
zonereglementering inzake parkeerverbod voor voertuigen met een MTM
hoger dan 7,5 ton
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/01/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de bebouwde kom (zonereglementering)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d. 08/06/2012

De politie heeft vastgesteld dat in de bebouwde kom bussen, mobilhomes
en vrachtauto’s met een MTM van minder dan 7,5 ton worden geparkeerd
met als gevolg visuele hinder, inname van parkeergelegenheid van inwoners
en belemmering van de vrije doorgang.
De gemeentelijke verkeerscommissie heeft gunstig advies verleend over het
voorstel tot wijzigen binnen de bebouwde kom van het voorbehouden
parkeren voor voertuigen met een MTM van 7,5 ton naar maximaal 5 ton,

•

na een onderzoek naar
de betrokken voertuigen en mogelijke
alternatieven.
Uit het onderzoek van de politie blijkt dat het een 2-tal voertuigen betreft
waarvoor alternatieven voorhanden zijn (Koninklijke Baan).

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 01/06/1999 houdende uitbreiding
zonereglementering inzake parkeerverbod voor voertuigen met een MTM
hoger dan 7,5 ton.
Artikel 2
Binnen de bebouwde kom van de gemeente Bredene, aangeduid door de
verkeersborden F1a, F1b, F3a en F3b, evenals in de Sluizenstraat, gedeelte
tussen de Brugsesteenweg en de bebouwde kom en in de Kapelstraat, gedeelte
tussen grensscheiding De Haan en de bebouwde kom, is het parkeren verboden
voor voertuigen met een hoogst toegelaten massa van meer dan 5 ton.
Deze reglementering wordt aangeduid met de zoneborden – begin en eindemet pictogram verkeersbord E9a – 5 T – max.

Punt 12: technische dienst - Markten en concessies - Standplaatsen op de wekelijkse
dinsdagmarkt 2013. Vaststellen lasten en voorwaarden

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van
de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van
een zelfstandige beroepsactiviteit

•

ontwerp lastenboek voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
2013

Feiten, context
•
en argumentatie

Het college stelt de gemeenteraad voor het ontwerp lastenboek met de
nieuwe berekeningstabellen van het standgeld voor 2013 vast te stellen.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de lasten en voorwaarden voor inname van
standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2013 vast.
Deze lasten en voorwaarden met referentienummer 2012/TA/1126p01 maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de wijziging 2012 van het
meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•

•

•

wijziging 2012 meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus
advies d.d. 12/10/2012 van het erkend representatief orgaan

De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus heeft een wijziging
ingediend van het meerjarenplan 2008 – 2013. Een wijziging van een
meerjarenplan is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht.
− De wijziging valt onder de in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 13/10/2006 genoemde gevallen. Meer bepaald is er sprake
van een verhoogde gemeentelijke exploitatietoelage.
Het administratief toezicht op het meerjarenplan ziet er als volgt uit:
− het meerjarenplan moet worden geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
− het meerjarenplan is onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door
de gemeenteraad van de hoofdgemeente
− Zogenaamde nevengemeenten worden niet langer betrokken in het
administratief toezicht. Wel moeten ze worden betrokken in het
voorafgaand
overleg
tussen
centraal
kerkbestuur
en
gemeentebestuur.
− indien de gemeenteraad van de hoofdgemeente geen goedkeuring
verleent,
is
het
meerjarenplan
onderworpen
aan
een
goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur, met mogelijkheid
van beroep bij de Vlaamse regering
Het meerjarenplan ondergaat inhoudelijk geen sterke wijzigingen. Enkel het
budget op artikel 210 (onderhoud en kleine herstellingen aan het
hoofdgebouw van de eredienst) wordt opgetrokken met 11.865,43 EUR
(tot 16.500 EUR). De kerkfabriek wil op termijn structurele
herstellingswerken uitvoeren aan de kerk van Bredene Duinen. Het
optrekken van de kredieten op artikel 210 dient wellicht om op korte
termijn de meest dringende kleine werkzaamheden uit te voeren. Het
ontbreken van een bijgaande strategische nota maakt het echter onmogelijk
om met zekerheid te weten welke werken zullen worden uitgevoerd.
NB: in het begin van de nieuwe legislatuur is het de bedoeling om met het
centraal kerkbestuur en de nieuwe bestuursploeg een prioriteitenplan op te
stellen voor de renovatie van het religieus erfgoed. Alle drie de
kerkfabrieken van Bredene willen namelijk grondige renovatiewerken
doorvoeren aan het hoofdgebouw van de eredienst. Dit zal moeten worden

afgetoetst op dringendheid en betaalbaarheid.
Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

De wijziging 2012 van het meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus werd gunstig geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (de bisschop van Brugge) op datum van 12/10/2012.

UITGAVEN
Omschrijving
Stijging
exploitatietoelage
2013

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
11.865,43 EUR 79003/435-01
budget 2013

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 stem tegen (Etienne Vercarre).

Besluit

Enig artikel

Dienst
GD

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2008 –
2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus (wijziging 2012).

Punt 14: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de wijziging 2012 van het
meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

wijziging 2012 meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 12/10/2012 van het erkend representatief orgaan

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•
•
•

•

Het kerkbestuur Sint-Rikier dient een wijziging in van het meerjarenplan
2008 – 2013.
Het kerkbestuur voert een aantal wijzigingen uit voor 2013, die echter niet
worden weerspiegeld in het effectief ingediende budget 2013. Meer bepaald
overstijgt de investeringstoelage in het budget 2013 aanzienlijk de
investeringstoelage die in deze meerjarenplanwijziging werd ingeschreven.
Deze wijziging van het meerjarenplan heeft geen gevolgen voor de
gemeentelijke exploitatietoelage.
Deze wijziging van het meerjarenplan sluit aan op de voornemens van het
kerkbestuur om binnenkort grondige renovatiewerken uit te voeren aan
het hoofdgebouw van de eredienst.
Deze wijziging van het meerjarenplan heeft geen gevolgen voor de
gemeentelijke
exploitatietoelage.
De
totale
gemeentelijke
investeringstoelage stijgt met 3.750 EUR. Wat de investeringstoelage betreft
dienen volgende belangrijke opmerkingen te worden gemaakt:
− In het begin van de nieuwe legislatuur is het de bedoeling om met het
centraal kerkbestuur en de nieuwe bestuursploeg een prioriteitenplan
op te stellen voor de renovatie van het religieus erfgoed. Alle drie de
kerkfabrieken van Bredene willen namelijk grondige renovatiewerken
doorvoeren aan het hoofdgebouw van de eredienst. Dit zal moeten
worden afgetoetst op dringendheid en betaalbaarheid.
Het gemeentelijk ontwerpbudget 2013 voorziet geen gemeentelijke
investeringstoelagen, maar zal de eventuele werken financieren aan de hand
van een doorgeeflening.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

De wijziging 2012 van het meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek SintRikier werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge) op datum van 12/10/2012.

UITGAVEN
Omschrijving

Raming Budgetcode +

Dienst

Verhoogde
gemeentelijke
investeringstoelage
2013
(aandeel
Bredene) (*)

beschikbaar krediet
3.562,50 EUR 79001/635-51 (*)
budget 2013

BD

(*) Financiële gevolgen enkel ter illustratie van de meerkost. Dit bedrag zal
normaal gezien niet worden ingeschreven als investeringstoelage, maar
eventueel wel als doorgeeflening op artikel 79001/843-52.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2008 –
2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier (wijziging 2012).

Punt 15: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2012
van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

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

•

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus
budgetwijziging 2012 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus dient een budgetwijziging in
voor 2012. De meeste wijzigingen vallen onder de noemer interne
kredietaanpassing. Belangrijke wijzigingen zijn:
− + 1.300 EUR op art. 118 (creditnota’s) – ontvangsten
− + 5.000 EUR op art. 2204 (sociaal secretariaat) – uitgaven
− + 33.117 EUR op art. 350 (leningen) – investeringsontvangsten (dit
betreft een correctie, het leningspakket was oorspronkelijk niet
ingeschreven in het budget)
De budgetwijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke toelage.
Er werd geen advies ontvangen van het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Binnen de huidige wetgeving dient dit te worden
gelijkgesteld met een gunstig advies. Het erkend representatief orgaan lijkt
vanaf dit jaar de facto nog uitdrukkelijk advies te verlenen over de
meerjarenplannen. Voor de diverse documenten die binnen het
meerjarenplan kaderen werd geen advies ontvangen.

Advies

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2012 kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

De budgetwijziging 2012 werd niet geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (de bisschop van Brugge).

Punt 16: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van het budget 2013 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•

geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Rikier
budget 2013 kerkfabriek Sint-Rikier

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

•

•

Het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier valt qua exploitatietoelage
binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan. Dit is echter niet
het geval voor de investeringstoelage. Zolang de toelage binnen de grenzen
van het goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48
en 50 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte
te nemen van het budget van een kerkfabriek. Dit is hier niet het geval,
waardoor dit budget onderworpen is aan de goedkeuring van de
gemeenteraad.
De totale exploitatietoelage bedraagt 41.996,61 EUR. Hiervan is 95 % ten
laste van Bredene, zijnde 39.896,78 EUR.
In het investeringsbudget wordt een investeringstoelage aangevraagd van
224.436 EUR, voornamelijk voor het uitvoeren van grote renovatiewerken
aan de kerk. Dit bedrag overstijgt aanzienlijk het bedrag dat werd
ingeschreven in het meest recente meerjarenplan (= de wijziging 2012). De
reden hiervoor is dat het niet gebruikte bedrag van 2012 (zijnde 115.000
EUR) werd toegevoegd aan het oorspronkelijk voorziene bedrag voor 2013.
Wat de investeringstoelage betreft dienen volgende belangrijke
opmerkingen te worden gemaakt:
− In het begin van de nieuwe legislatuur is het de bedoeling om met het
centraal kerkbestuur en de nieuwe bestuursploeg een prioriteitenplan
op te stellen voor de renovatie van het religieus erfgoed. Alle drie de
kerkfabrieken van Bredene willen namelijk grondige renovatiewerken
doorvoeren aan het hoofdgebouw van de eredienst. Dit zal moeten
worden afgetoetst op dringendheid en betaalbaarheid.
− Het gemeentelijk ontwerpbudget 2013 voorziet geen gemeentelijke
investeringstoelagen, maar zal de eventuele werken financieren aan de
hand van een doorgeeflening.
Er werd geen advies ontvangen van het erkend representatief orgaan (de

bisschop van Brugge). Binnen de huidige wetgeving dient dit te worden
gelijkgesteld met een gunstig advies. Het erkend representatief orgaan lijkt
vanaf dit jaar de facto nog uitdrukkelijk advies te verlenen over de
meerjarenplannen. Voor de diverse documenten die binnen het
meerjarenplan kaderen werd geen advies ontvangen.
Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het budget 2013 werd niet geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (de bisschop van Brugge).

UITGAVEN
Omschrijving
Exploitatietoelage
2013
(gedeelte
Bredene)
Totale
investeringstoelage
2013 (*)

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
39.896,78 EUR 79001/435-01
budget 2013
224.436 EUR 79001/635-51 (*)
budget 2013

Dienst
GD
BD

(*) Financiële gevolgen enkel ter illustratie van de kostprijs. Dit bedrag zal niet
worden ingeschreven als investeringstoelage, maar eventueel wel als
doorgeeflening op artikel 79001/843-52.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het budget 2013 van de kerkfabriek
Sint-Rikier.

Punt 17: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2013 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy
Gryson en Patrick Bolle, schepenen ;
Jacky Maes, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,

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

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

•

Advies

•

wijziging 2012 meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus
budget 2013 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus valt
qua exploitatietoelage binnen de grenzen van het gewijzigd meerjarenplan
(wijziging 2012). Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen
van het budget van een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 56.906,77 EUR.
Er werd geen advies ontvangen van het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Binnen de huidige wetgeving dient dit te worden
gelijkgesteld met een gunstig advies. Het erkend representatief orgaan lijkt
vanaf dit jaar de facto nog uitdrukkelijk advies te verlenen over de
meerjarenplannen. Voor de diverse documenten die binnen het
meerjarenplan kaderen werd geen advies ontvangen.
NB: in het begin van de nieuwe legislatuur is het de bedoeling om met het
centraal kerkbestuur en de nieuwe bestuursploeg een prioriteitenplan op te
stellen voor de renovatie van het religieus erfgoed. Alle drie de
kerkfabrieken van Bredene willen namelijk grondige renovatiewerken
doorvoeren aan het hoofdgebouw van de eredienst. Dit zal moeten worden
afgetoetst op dringendheid en betaalbaarheid.

Het budget 2013 werd niet geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (de bisschop van Brugge).

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
exploitatietoelage
2013

Neemt kennis

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
56.906,77 EUR 79003/435-01
budget 2013

Dienst
GD

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2013 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 18: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2013 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond

•

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

•

geactualiseerd meerjarenplan 2008 – 2013 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

•

Verwijzings-

documenten

•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•

•

•

budget 2013 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp valt qua
exploitatietoelage binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan.
Zolang de exploitatietoelage binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan blijft -en in toepassing van artikels 48 en 50 van het decreet
d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten- dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van het
budget van een kerkfabriek.
De totale exploitatietoelage bedraagt 36.953,02 EUR. Hiervan is 82 % ten
laste van Bredene, zijnde 30.301,48 EUR.
In het investeringsbudget wordt een doorgeeflening aangevraagd van
254.161 EUR voor het uitvoeren van grote renovatiewerken aan de kerk.
Het exacte benodigde bedrag zal in de praktijk nog afhankelijk zijn van de
timing en de kostprijs van de uitgevoerde werken.
Er werd geen advies ontvangen van het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Binnen de huidige wetgeving dient dit te worden
gelijkgesteld met een gunstig advies. Het erkend representatief orgaan lijkt
vanaf dit jaar de facto nog uitdrukkelijk advies te verlenen over de
meerjarenplannen. Voor de diverse documenten die binnen het
meerjarenplan kaderen werd geen advies ontvangen.
NB: in het begin van de nieuwe legislatuur is het de bedoeling om met het
centraal kerkbestuur en de nieuwe bestuursploeg een prioriteitenplan op te
stellen voor de renovatie van het religieus erfgoed. Alle drie de
kerkfabrieken van Bredene willen namelijk grondige renovatiewerken
doorvoeren aan het hoofdgebouw van de eredienst. Dit zal moeten worden
afgetoetst op dringendheid en betaalbaarheid.

Advies

•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het budget 2013 werd niet geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (de bisschop van Brugge).

UITGAVEN
Omschrijving
exploitatietoelage
2013
(gedeelte
Bredene)
doorgeeflening
(renovatiewerken
kerk)

Tussenkomsten

•

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
30.301,48 EUR 79002/435-01
budget 2013
254.161 EUR 79002/843-52
budget 2013

Dienst
GD
BD

Raadslid Jacky Maes die met betrekking tot de doorgeeflening aan de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp ten bedrage van 254.161 EUR volgende
vragen/suggesties formuleert:
- Is er reeds een raming gemaakt van de totale kostprijs van deze

renovatiewerken?
Welke grote renovatiewerken zullen worden uitgevoerd? In de
wandelgangen wordt gewag gemaakt van een probleem met de
stabiliteit van de kerk. Zijn de renovatiewerken bedoeld om een
oplossing te geven aan dit stabiliteitsprobleem? M.a.w. voor welke
werken is deze doorgeeflening bedoeld?
- Werd reeds een aanvraag ingediend voor een betoelaging van deze
werken? In het verleden werd een toelage van de hogere overheid
steeds als voorwaarde gesteld om over te gaan tot de werken, zo ook
o.m. voor de bouw van het vrijzinnig centrum.
- Zou het niet nuttiger zijn om een studie te doen rond de afbraak van de
kerk en het bouwen van een gebedsruimte. Raadslid Jacky Maes
benadrukt dat het geenszins de bedoeling is om de inwoners van Sas
Slijkens hun plaats te ontnemen voor het belijden van hun geloof.
Vandaar ook het voorstel voor het eventueel bouwen van een nieuwe
gebedsruimte.
- In 2011 werden de renovatiewerken reeds becijferd op 750.000 EUR.
De vrees bestaat dan ook dat de werkelijke kostprijs van de werken
meer dan 1 miljoen EUR zal bedragen.
Het raadslid pleit dan ook voor een studie door een onafhankelijk studie/architectenbureau. Een goedkeuring van fase 1 impliceert immers ook de
goedkeuring van de overige fasen en het hieraan gekoppeld prijskaartje van
1 miljoen EUR. Moet niet goed nagedacht worden, dit op basis van een
studie, vooraleer een aanvang wordt genomen met een 1e fase?
Het raadslid is er zich van bewust dat in de volgende legislatuur overleg zal
worden gepleegd over de toekomst van de kerken/kerkfabrieken. De
254.161 EUR die nu is ingeschreven is, wat hem betreft, te voorbarig en hij
pleit dan ook andermaal voor een studie over de noodzaak van deze
renovatiewerken en mogelijke andere opties.
Schepen Eddy Gryson die bevestigt dat in het begin van de nieuwe
legislatuur door de nieuwe bestuursploeg overleg zal worden gepleegd met
het centraal kerkbestuur met het oog op het opmaken van een
prioriteitenplan voor de renovatie van het religieus erfgoed. De renovatie
van dit erfgoed moet in zijn totaliteit worden bekeken. Met de nieuwe
bestuursploeg zullen hierover nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en
hierover werden ook al afspraken gemaakt met de nieuwe coalitiepartner.
Het bedrag van 254.161 EUR voor doorgeeflening aan kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp werd ingeschreven in het ontwerp van budget 2013, wat
evenwel niet onmiddellijk een uitvoering van de werken impliceert. Er moet
immers nog een aftoetsing gebeuren van dringendheid en opportuniteit.
Raadslid Jacky Maes concludeert hieruit dat, zolang er geen duidelijkheid is
over de totaliteit van de renovatiewerken, er geen werken zullen worden
uitgevoerd.
Voorzitter Willy Vanhooren bevestigt deze conclusie. De voorzitter stelt
ook vast dat het totaalbedrag van de exploitatietoelagen aan de drie
kerkfabrieken is gestegen met 20 %, wat merkelijk hoger is dan de stijging
van de dotatie aan o.m. het OCMW en AGB. Hij vraagt dan ook aan de
kerkfabrieken straks rekening te zullen houden met deze vaststelling.
-

•

•

•
•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2013 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 19: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 2 - exploitatie - van
het OCMW Bredene voor het boekjaar 2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 21/11/2011 van het
budget van het OCMW over het boekjaar 2012
beslissing van het managementteam d.d. 14/09/2012 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 2 – exploitatie – voor het
boekjaar 2012 van het OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2012 over
de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging nr. 2 –
exploitatie – van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2012
exemplaar van de budgetwijziging nr. 2 – exploitatie - 2012 van het OCMW
Bredene

•
•
•

Feiten,
•
context en
argumentati
e
•
•

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van het
OCMW voor het boekjaar 2012 bedraagt 2.526.440,00 EUR. Bij het voorstel
tot wijziging van het budget 2012 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage
voorzien. De budgetwijziging vertegenwoordigt een aantal verschuivingen.
In de budgetwijziging nr. 2 (exploitatie) van het OCMW Bredene, met
betrekking tot het boekjaar 2012 werden diverse posten verhoogd of verlaagd.
Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

AC 100: Algemeen bestuur en centrale administratie

1. Ontvangsten
Budget
€ 3.000,00

100/751002 Beheersvergoeding rekeningen

Verlaging

Verhoging
€ 1.000,00

totaal aanpassingen
resultaat

Nieuw
€ 4.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00

2. Uitgaven – exploitatie
Budget
100/614002 Verzekering voertuigen
100/6150003
Documentatie
abonnementen
100/619002 Personeelsfestiviteiten

en

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 1.275,00

€ 280,00

€1.555,00

€ 8.050,00

€ 950,00

€9..000,00

€ 18.000,00

€ -7.000,00

totaal aanpassingen

€ -7.000,00

resultaat

€ 11.000,00
€ 1.230,00
€ -5.770,00

3. Uitgaven – personeel
Budget

Verlaging

Verhoging

100/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en
€ 759.776,72
pensioenen
totaal aanpassingen

€ 26.045,51

resultaat

€ 26.045,51

Nieuw
€ 785.822,23

€ 26.045,51

AC 13700: ondersteuning
1. Ontvangsten
Budget

Verlaging

Verhoging

13700/743000 Terugbetaling schade door
€ 0,00
verzekeringsmaatschappij
totaal aanpassingen

€ 8.000,00

resultaat

€ 8.000,00

Nieuw
€ 8.000,00

€ 8.000,00

3. Uitgaven – personeel
Budget

Verlaging

Verhoging

13700/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en € 610.730,91
pensioenen
totaal aanpassingen

€ 30.553,17

resultaat

€ 30.553,17

Nieuw
€ 641.284,08

€ 30.553,17

AC 13900: Keuken
1. Ontvangsten
Budget

Verlaging

Verhoging

13900/743000 Terugbetaling schade door
€ 2.500,00
verzekeringsmaatschappij
totaal aanpassingen

€ 1.168,68

resultaat

€ 1.168,68

€ 1.168,68

Nieuw
€ 3.668,68

2. Uitgaven – exploitatie
Budget
13900/600001 Voeding en dranken

Verlaging

Verhoging

€ 230.000,00

13900/600002 Voeding externen
€23.000,00
13900/621001
Algemene
onkosten
€ 15.700,00
technische werking
totaal aanpassingen

€ 12.800,00

€242.800,00

€ 6.000,00

€15..000,00
€ 21.700,00

€ -8.000,00

€ -8.000,00

Nieuw

€ 18.800,00

resultaat

€ 10.800,00

3. Uitgaven – personeel
Budget
13900/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en € 758.039,26
pensioenen
totaal aanpassingen

Verlaging

Verhoging

€ -20.226,25

Nieuw
€ 641.284,08

€ - 20.226,25

resultaat

€ -20.226,25

AC 83200: Sociale dienst - algemeen
1. Ontvangsten
Budget
83200/708123
Terugbetaling
voorschot
mutualiteit
83200/708225 Terugbetaling farmaceutische
kosten
83200/747009 Subsidie wet 4/9/02 –
preventie energie
83207/747011
Subsidie
socio-culturele
participatie

Verlaging

Verhoging

Nieuw

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 8.000,00

€ 100,00

€ 1.000,00

€ 1.100,00

€ 53.151,08

€ 1.452,68

€ 54.603,76

€ 6.000,00

€ 2.753,00

€ 8.753,00

€ 9.500,00
83200/747012 Subsidie GEDIS
83200/747019 Subsidie kansarme kinderen
€ 3.500,00
omzendbrief 30/6/10
83200/748297 Recup staat bh vreemd € 105.000,00
wachtregister
totaal aanpassingen

€ 4.000,00

€ 13.500,00

€ 85,00

€ 3.585,00

€ 25.000,00

€ 130.000,00

€

resultaat

39.290,68
€ 39.290,68

2. Uitgaven – exploitatie
Budget
83200/608123 Voorschot mutualiteit

€ 3.000,00

83200/608140 Socio-culturele participatie

€ 6.000,00

83200/608142 Kansarme kinderen

€ 3.500,00

83200/608224 Preventief energiebeleid

€ 8.735,78

83200/608247
wachtregister

Behoeftige

vreemdelingen

Verlaging

€ 5.000,00
€ -19,00
€ 85,00

€ -276,24

€ 8.000,00
€ 3.585,00
€ 8.478,54

€25.000,00

resultaat

Nieuw

€ 5.981,00

€ -257,24

€ 105.000,00

totaal aanpassingen

Verhoging

€ 130.000,00

€ 30.085,00
€ 29.808,76

3. Uitgaven – personeel
Budget
83200/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en € 472.678,92
pensioenen
totaal aanpassingen

Verlaging

Verhoging
€ 23.945,38
€ 23.945,38

Nieuw
€ 496.624,30

resultaat

€ 23.945,38

AC 83202: Sociale dienst – warme maaltijden
1. Ontvangsten
Budget
83202/700005 Vergoeding warme maaltijden

Verlaging

Verhoging

€130.000,00

€ 14.000,00

totaal aanpassingen

€ 14.000,00

resultaat

€ 14.000,00

Nieuw
€ 144.000,00

2. Uitgaven
Budget

Verlaging

Verhoging

Nieuw

83202/604004 Brandstof voertuigen

€ 1.300,00

€ 300,00

€ 1.600,00

83202/612001 Algemene onkosten

€ 16.000,00

€1.920,00

€17.920,00

totaal aanpassingen

€ 2.220,00

resultaat

€ 2.220,00

AC 832042: Sociale dienst – bejaardenwoningen
2. Uitgaven
Budget
83204/613001
Huur/onderhoud
herstelling
83204/614001 Verzekering brand

en

Verlaging

€5.300,00

Verhoging
€ 11.000,00

€ 450,00

€ - 300,00

totaal aanpassingen

€ -300,00

resultaat

Nieuw
€16.300,00
€ 150,00

€11.000,00
€ 10.700,00

AC 83206: Sociale dienst – kringloopcenter
3. Uitgaven - personeel
Budget
83206/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en
€159.919,89
pensioenen
totaal aanpassingen

Verlaging

Verhoging

€ -3.335,44

Nieuw
€ 156.584,45

€ -3.335,44

resultaat

€ -3.335,44

AC 83207: Sociale dienst – Lokaal opvanginitiatief
1. Ontvangsten

Budget
83207/740100 subsidie LOI

Verlaging

€ 194.855,00

Verhoging
€ 3.000,00

totaal aanpassingen

€ 3.000,00

resultaat

€ 3.000,00

Nieuw
€ 197.855,00

2. Uitgaven - exploitatie
Budget
83207/610500 Huur rollend materieel

€ 3.750,00

Verlaging
€ -1.000,00

Verhoging

Nieuw
€ 2.750,00

totaal aanpassingen

€ - 1.000,00

resultaat

€ -1.000,00

3. Uitgaven - personeel
Budget

Verlaging

Verhoging

83207/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en
€ 44.291,72
pensioenen
totaal aanpassingen

€ 11.563,09

resultaat

€ 11.563,09

Nieuw
€55.854,81

€ 11.563,09

AC 83410: Instelling Wackerbout
1. Ontvangsten
Budget
83410/702002 Tegemoetkomsten RIZIVBovennormpersoneel
83410/704001 Terugbetaling medicatiekosten

Verlaging

Verhoging

€ 342.856,21

€ 19.369,42

Nieuw
€ 362.225,63

€ 80.000,00

€ 6.000,00

€ 86.000,00

834107/743000 Terugbetaling schade door
€ 2.500,00
verzekeringsmaatschappijen
83410/744002 Terugbetaling administratieve
€ 800,00
prestaties
83410/747013 Tewerkst subsidie animatie en
€ 74.983,73
activatie
totaal aanpassingen

€ 20.800,00

€ 23.300,00

€ 600,00

€ 1.400,00

€ 2.072,34

€ 77.056,07

resultaat

€ 48.841,76

€ 48.841,76

2. Uitgaven – exploitatie
Budget

Verlaging

Verhoging

Nieuw

83410/601003 Klein medisch materiaal

€ 11.200,00

€ 3.000,00

€ 14.200,00

83410/601004 Medicatie residenten

€ 80.000,00

€ 6.000,00

€ 86.000,00

83410/603001
gebouwen

€ 24.000,00

€ -1.250,00

€ 22.750,00

€ 34.170,00

€ -3.000,00

€ 31.170,00

Onderhoudsprod.

83410/604003 Water
83410/604004 Brandstof voertuigen

€ 1.300,00

€ 300,00

€ 1.600,00

83410/606001 Linnen en beroepskledij

€ 75.000,00

€ 5.000,00

€ 80.000,00

83410/610002 Huur loods

€ 28.300,00

€ 250,00

€ 28.550,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 3.500,00

€ 46.000,00

€ 1.988,00

€ 47.988,00

€ 5.200,00

€ 150,00

€ 5.350,00

€ 0,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

en

€ 0,00

€ 1.900,00

€1.900,00

via

€ 2.500,00

€ 20.000,00

€ 22.500,00

83410/611001 Erelonen + vergoedingen
+ procedurekosten
83410/613001
Huur/onderhoud
en
herstellingen
83410/614001 Verzekering brand
83410/619002 Personeelsfestiviteiten
83410/619003
Receptierepresentatiekosten
83410/643001
Kosten
terug
verzekeringsmij

totaal aanpassingen
resultaat

3. Uitgaven - personeel

€ -4.250,00

€ 49.588,00
€ 45.338,00

Budget
83410/62xxxx Bezoldiging, sociale lasten en
pensioenen

Verlaging

Verhoging

€ 3.451.357,52

€ -34.958,78

totaal aanpassingen

€ - 34.958,78

resultaat

Nieuw
€3.416.398,74

€ - 34.958,78

AC 83414: Instelling Wackerbout – café Paris
2. Uitgaven
Budget
83414/613001
herstellingen

Huur/onderhoud

en

Verlaging

Verhoging

€ 0,00

€ 1.000,00

totaal aanpassingen

€ 1.000,00

resultaat

€ 1.000,00

Nieuw
€ 1.000,00

AC 83430: Serviceflats
1. Ontvangsten
Budget

Verlaging

Verhoging

Nieuw

83430/704005 terugbetaling diverse diensten

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

83430/743000 Trgb schade door verzekering

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

83430/753300 Subsidie serviceflats

€ 53.178,82

€ -53.178,82

totaal aanpassingen

€ -53.178,82

resultaat

€ 0,00
€ 5.500,00
€ -47.678,82

2. Uitgaven
Budget
83430/603001 Onderhoudsproducten

€ 3.025,00

83430/604002 Elektriciteit

€ 5.000,00

83430/604003 Water
83430/610600 Recht van opstal, canon –
serviceflats
83430/612001
Algemene
onkosten
technische werking
83430/612001 Algemene onkosten tuin
83430/613001
Huur/onderhoud
herstellingen
83430/614001 Verzekering brand

en

Verlaging

Verhoging

€ -2.000,00

Nieuw
€ 1.025,00

€ 7.000,00

€ 12.000,00

€ 15.000,00

€ -7.000,00

€ 8.000,00

€ 267.600,00

€ -29.032,32

€ 238.567,68

€ 12.000,00
€ 6.000,00

€ 25.450,00

€ 11.000,00

€ 23.500,00

€ -5.000,00

€ 12.500,00
€ 2.500,00

€ 13.450,00

€ 1.000,00

€ -1.000,00

€ 1.500,00

83430/615004 Administratiekosten

€ 0,00

€ 200,00

€ 200,00

83430/619003
Receptieen
representatiekosten
83430/643001 Trgb schade door verzekering

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

83430/643200
aankoopfonds

Overdracht

bijdrage

€ 79.7750,82

€ -53.178,82

totaal aanpassingen

€ -97.211,14

resultaat

•

€ 26.592,00
€ 38.150,00
€ -59.061,14

De budgetwijziging 2012 nr. 2 – exploitatie – voor het boekjaar 2012 blijft
binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de
wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 nr. 3.
Het resultaat wordt geraamd op –2.581.782,77 EUR met een in het budget
vermelde gemeentelijke bijdrage van 2.526.440,00 EUR, die overeenkomt met

het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010-2013.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2 – exploitatie – van
het OCMW Bredene voor het boekjaar 2012.

Punt 20: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het
boekjaar 2013

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 150 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/05/2011 houdende goedkeuring van
de 1ste wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/11/2011 houdende goedkeuring van
de 2de wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2012 houdende goedkeuring van
de 3de wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW Bredene
ontwerp van het budget 2013 van het OCMW Bredene
beslissing van het managementteam d.d. 05/10/2011 houdende vaststelling
budget 2013 van het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2012
houdende verlenen positief advies over het ontwerp van het budget van het
OCMW voor het boekjaar 2013

•
•
•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•
•

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage, ingeschreven in het budget van
het OCMW voor het boekjaar 2013, bedraagt 2.602.230 EUR. Dit bedrag
blijft binnen het geraamd bedrag (2.738.000 EUR) dat werd opgenomen in
het goedgekeurd meerjarenplan 2010-2013.
De beleidsnota van het budget 2013 herneemt de doelstellingen zoals
opgesteld in het meerjarenplan. Het uitgangspunt van het OCMW blijft
haar wettelijke opdracht, met name het verlenen van maatschappelijke
dienstverlening die iedereen in de mogelijkheid stelt een leven te leiden dat
aan de menselijke waardigheid beantwoordt.
In de financiële nota van het budget 2013 van het OCMW wordt een
gedetailleerde opgave gegeven van alle kosten en opbrengsten.
De financiële toestand van het OCMW zal in de loop van 2013 gekenmerkt
worden door volgende specifieke elementen:
Exploitatieplanning
De exploitatieplanning bevat de raming van de opbrengsten en de kosten,
waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de opties uit de
beleidsnota en met de financiële weerslag van de uitvoering van geplande
investeringsprojecten.
De kosten en de opbrengsten worden per activiteitencentrum weergegeven
volgens schema 5 van het ministerieel besluit van 20/06/2001.
- Opstelling exploitatiebudget 2013
Uitgangspunten :
- Alle kosten voor levering en diensten worden in 2013 geïndexeerd met
1,8%;
- De exploitatie van de instelling Wackerbout verloopt over 129 bedden en
over een volledig jaar;
- De exploitatie van de serviceflats verloopt eveneens over een volledig jaar;
- Alle opbrengsten opgenomen in het meerjarenplan refereren naar de
budgetwijziging 2012 nr. 2 mits indexatie en aanpassingen waar nodig blijkt;
- In de instelling is een indexering van de ligdagprijs per dag per bed
voorzien vanaf 01/01/2013. Het RIZIV-tarief is berekend aan 47,37
EUR/dag/bed aan 97,5% bezetting;
- Voor de statutaire personeelsleden wordt de patronale bijdrage opnieuw
verhoogd met 1,5% in 2013;
- Voor de contractuele personeelsleden van het moederbedrijf werd de
werkgeversbijdrage voor de 2e pensioenpijler verhoogd met 8,71%;
- Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau wordt met
ingang van 01/01/2013 een indexatie van 2% toegepast.
- Berekening resultaat van het boekjaar en gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage van het budget 2013 wordt berekend op basis
van het geconsolideerde resultaat van het boekjaar, mits uitsluiting van de
afschrijvingen maar verhoogd met de aflossingen van de leningen.

Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat van het

Budget 2012
6.969.978,15
9.544.739,24
-2.574.761,09
105.866,74
-112.888,42
-2.581.782,77

Budget 2013
7.110.729,47
9.839.095,28
-2.728.365,81
209.069,16
-102.489,32
-2.621.785,97

boekjaar
Afschrijvingen niet
betoelaagd
Afschrijvingen op
subsidies niet betoelaagd
Aflossingen wel
betoelaagd
Aflossingen staat
Berekende toelage
gemeentelijke
bijdrage
Toename
%toename

424.707,40

415.763,52

-96.866,74

-117.428,52

-2.253.942,11
-272.497,89

-2.323.450,97
-278.779,03

-2.526.440,00

-2.602.230,00
75.790,00
+ 3,00%

Deze berekende gemeentelijke bijdrage stemt overeen met de enveloppefinanciering die ook in 2013 met 3% toeneemt en lager ligt dan de bijdrage
vermeld in het meerjarenplan 2008-2013.
Investeringsbudget 2013
Het investeringsbudget 2013 zal worden opgemaakt in het dienstjaar 2013 om
reden dat de toekomstige legislatuur niet kan worden belast met de
investeringsuitgaven opgesteld door de huidige beleidsvoerders.
Liquiditeitenplanning, cash flow en berekening gemeentelijke
bijdrage
Het liquiditeitenbudget wordt opgesteld op geconsolideerde basis, en dit
volgens schema 7 van het ministerieel besluit van 20/06/2001.
- Exploitatie
In 2013 wordt het exploitatiebudget in evenwicht gebracht door de inbreng van
de gemeentelijke bijdrage, welke mits indexatie met 3% in 2013, lager ligt dan de
vastgestelde bijdrage uit de meerjarenplanning 2008-2013.
-Investeringen
De investeringen in 2013 worden mits budgetwijziging opgenomen.
-Cash flow
Het evenwicht in de liquiditeiten wordt verder ook bepaald door een strikte
debiteurenopvolging en een nauwgezette kostenbeheersing inclusief
personeelsbeheer.
De belegging van de verkoopsom (722.890,00 EUR) van de gronden aan
WoonWel, gelegen Wandelweg, zullen in 2013 een gebudgetteerde netto
intrest genereren van 22.830,00 EUR. Gezien de vastgelegde bestemming als
voorziening ter financiering van de renovatie van het woonzorgcentrum
Wackerbout, wordt dit ook geboekt als overdracht. Aldus komt deze
opbrengst niet in de berekening van de gemeentelijke bijdrage 2013.
Besluit
Uit de financiële nota van het budget 2013 blijkt het financieel evenwicht op het
vlak van exploitatie en liquiditeiten. Aan alle beleidsopties werden de nodige
financiële vastleggingen en opbrengsten gekoppeld en door de inbreng van de
vooropgestelde gemeentelijke bijdrage wordt de meerjarenplanning 2008-2013
geconcretiseerd.
• Het budget 2013 past binnen het meerjarenplan 2008-2013.

Financiële
gevolgen

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

Raming Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
Bijdrage
in
de 2.602.230,00 EUR 831/435-01 13/13
GD
werkingskosten
wordt opgenomen in
gedragen door andere
het
budgetontwerp
overheidsinstellingen
2013

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het
boekjaar 2013.

Punt 21: financiële dienst - Bevestiging van de borgstelling door het gemeentebestuur voor
een, door het Autonoom Gemeentebedrijf van Bredene, aangegane lening

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 232 tot 236 en 310 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/05/2010 houdende wijzing van de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de gewijzigde voorwaarden van de beheersovereenkomst Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene- gemeente Bredene

•

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

•
•
•

beslissing van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 19/07/2012 houdende gunning van de lening voor de
financiering van de uitbreiding van de berging
offerte van ING d.d. 06/07/2012 i.h.k.v. de opdracht van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene betreffende de opname van een nieuwe lening
voor de uitbreiding van de berging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2012
houdende principiële beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur
voor een door het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene aangegane lening
bij ING België nv

Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
19/07/2012 beslist om een lening op te nemen bij ING België nv in het
kader van de financiering van de uitbreiding van de berging door middel van
een lening voor een bedrag van 89.605,00 EUR, met een looptijd van 10
jaar, met herzienbare intrestvoet na vijf jaar met een nominale rentevoet op
jaarbasis van 2,642%.
In de voorwaarden tot aangaan van deze nieuwe lening vraagt de inschrijver
ING een waarborg van het gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 22/10/2012
reeds principieel beslist om tot borgstelling over te gaan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zich akkoord te verklaren met deze
borgstelling.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeente Bredene verklaart zich solidair borg te stellen t.o.v. ING België nv
wat betreft zowel het kapitaal, de intresten, de reserveringscommissie en de
onkosten van de door de lener aangesloten verrichting voor een totaal bedrag
van 89.605,00 EUR.
Artikel 2
De gemeente Bredene machtigt ING België nv op het debet van haar rekeningcourant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te
boeken, verschuldigd door de kredietnemer en die door deze nog mochten
onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag.
Het waarborg gevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door
middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.
Artikel 3
De gemeente Bredene gaat de verbintenis aan, mocht het saldo van de
rekening-courant ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden, bij ING België nv
het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij
gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen,

worden verwijlinteresten – tegen de rentevoet van de marginale
beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank geldig op de laatste dag van de
maand, voorafgaand aan deze waarin de vertraging optreedt, verhoogd met een
marge van 1,5% - van rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en
dit gedurende de periode van niet-betaling.
Artikel 4
De door de gemeente Bredene gegeven machtiging geldt als onherroepelijke
delegatie in het voordeel van ING België nv.

Punt 22: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het voorschot van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2008, vastgesteld op
131.287,29 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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, 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
brief d.d. 25/10/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2008

•

Feiten, context
•
en argumentatie

Met ingang van dienstjaar 2007 wordt er gewerkt met voorschotten van de
kosten inzake brandbeveiliging. In zijn schrijven d.d. 25/10/2012 deelt de

•

•

•
•
•

Financiële
gevolgen

provinciegouverneur het voorschot mee in de kosten voor de
brandbeveiliging ‘dienstjaar 2008 – gemeenterekening 2007’.
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 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 2008 wordt vastgesteld op 131.287,29 EUR.
Beschikbaar krediet:
- krediet overgebracht van dienstjaar 2008 : 250.000,00 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.

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

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
131.300 EUR 351/435-01 12/08
GD
(overgedragen via het
T-formulier)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het voorschot van het aandeel van
131.287,29 EUR in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar 2008.

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 2008, voor een bedrag
van 131.287,291 EUR.

Punt 23: beleidsondersteuning - Autonoom gemeentebedrijf. Goedkeuring budget 2013 en
kennisneming ondernemingsplan 2013-2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 235 en 243 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beheersovereenkomst
tussen
gemeentebestuur
en
Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 13/11/2012 houdende vaststelling van het budget 2013
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 13/11/2012 houdende goedkeuring van het ondernemingsplan
2013-2015
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 05/11/2012 van het budget 2013 en het ondernemingsplan 2013-2015
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie
•

•
•

De beheersovereenkomst afgesloten tussen Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene en het gemeentebestuur bepaalt dat de raad van bestuur het
budget vaststelt en jaarlijks en uiterlijk op 31/10 het budget van het
volgende boekjaar ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
De beheersovereenkomst bepaalt tevens dat de raad van bestuur jaarlijks
een ondernemingsplan opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het
bedrijf op lange en middellange termijn vastlegt. Het ondernemingsplan
wordt overgemaakt aan het college om te worden meegedeeld aan de
gemeenteraad, samen met het budget.
Het ondernemingsplan bevat een financieel luik.
De raad van bestuur heeft op 13/11/2012 het budget vastgesteld met

•
•

Financiële
gevolgen

gecorrigeerde netto-uitgaven voor een bedrag 815.895 EUR (778.395 EUR
gewone dienst en 37.500 EUR buitengewone dienst).
De raad van bestuur heeft op 13/11/2012 het ondernemingsplan 2013-2015
goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 05/11/2012
kennisgenomen van het budget 2013 en het ondernemingsplan 2013-2015
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage
in
het
exploitatieresultaat
van gemeentebedrijven
Bijdrage in kapitaal aan
andere
overheden
voor
specifieke
doeleinden

Raming Budgetcode
beschikbaar krediet
778.395 EUR
76210/221-01
budget 2013
37.500 EUR

76210/635-51
budget 2013

+ Dienst
GD
BD

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het ondernemingsplan 2013-2015 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het budget 2013 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene met gecorrigeerde netto-uitgaven voor
een bedrag van 815.895 EUR (778.395 EUR gewone dienst en 37.500 EUR
buitengewone dienst). Het budget 2013 maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 24: beleidsondersteuning - Autonoom gemeentebedrijf. Wijziging van de statuten

Aanwezig

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

Jacky Maes, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 233 en 234 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
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/07/2012 houdende goedkeuring van
de wijziging van de datum voor het voorleggen aan de gemeenteraad van de
jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
ontwerp aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
afschrift uit de notulen van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 13/11/2012 houdende voorstel van
aanpassing van de statuten
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 05/11/2012 van het voorstel van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene tot wijziging van de statuten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•
•

•

De gemeenteraad keurde op 31/05/2010 de aanpassing van de statuten van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene aan het Gemeentedecreet goed.
De 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.
Artikel 23 van de huidige statuten bepaalt dat het directiecomité is
samengesteld uit 5 leden.
Het Gemeentedecreet bepaalt niets over het aantal leden van het
directiecomité maar de richtlijn van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur is maximaal de helft van de leden van de raad van bestuur, tenzij er
een bijzondere motivering is.
De raad van bestuur wil meer expertise en know how kunnen aantrekken
voor het dagelijks beheer en stelt voor om in artikel 23 van de statuten
volgende wijziging aan te brengen : “Het directiecomité is samengesteld uit
6 leden aangesteld door de raad van bestuur” in plaats van “Het
directiecomité is samengesteld uit 5 leden aangesteld door de raad van
bestuur”.

•
•

De uitgebreide samenstelling biedt meteen de mogelijkheid om leden van de
minderheidsfracties in het directiecomité te verkiezen en zo tot nog meer
transparantie te komen.
De wijziging dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter
goedkeuring en de beslissing moet worden opgestuurd naar de Vlaamse
regering.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het wijzigen van artikel 23 van de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, meer bepaald het
verhogen van het aantal leden van het directiecomité van 5 naar 6 leden. De
statuten maken integrerend deel uit van dit besluit.

Toegevoegde punten:

Punt 25: Toegevoegd punt. Punt aangevraagd door raadslid Sandy Dobbelaere:
voorstel tot verdere uitbreiding van digitalisering van het gemeentebestuur en de
gemeentelijke 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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra,
Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;

Bevoegd lid van het
college

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

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 van Sandy Dobbelaere d.d. 17/11/2012

•

Feiten, context
Toelichting
en argumentatie
“In Bredene werden er de afgelopen jaren al een aantal stappen gedaan richting
digitalisering, hierbij denk ik ondermeer aan de verschillende gemeentelijke diensten die
reeds gebruik maken van sociale media. Ook het digitaal loket is een vooruitgang en
wordt gretig gebruikt.
Naast deze stappen is het echter van groot belang dat er voor verdere uitbreiding
gezorgd wordt. De technische mogelijkheden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen
en zijn van die aard dat ze binnen onze gemeente voor meer efficiëntie kunnen zorgen
op het vlak van beleid en communicatie. Hierbij denk ik alleszins aan de aankoop van
een smartbord in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze aanschouwelijke manier
van werken vermindert de interne papierberg en kan nog verder ondersteund worden
met
de
aanschaf
van
laptops
of
tablets.
In de nabije toekomst kunnen gemeentelijke vergaderingen hierdoor ook interactiever
verlopen.
Daarnaast ijver ik voor een gratis hotspot in de bibliotheek en het gemeentehuis. We
moeten als vooruitstrevende gemeente er immers blijvend waakzaam voor zijn dat we
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en onze inwoners de kans bieden om hiervan
gebruik te maken. Naast de extra dienstverlening zorgen eigenaars van een
smartphone er ondermeer voor dat de computers die in de bibliotheek per uur worden
gereserveerd minder belast worden.
Het spreekt voor zich dat deze voorstellen het best omkaderd kunnen worden in een
ICT-plan waarin een totale visie voor meerdere jaren uitgewerkt wordt.”
Antwoord burgemeester Steve Vandenberghe
In het ontwerp van het budget 2013, dat in zitting van 20 december a.s. aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd, werd 3.000 EUR voor aankoop van een
elektronisch projectiescherm (groot scherm in hall, met nodige software voor
aansturing) en 8.500 EUR voor aankoop van een mobiel smartboard voorzien.
De hotspot in het gemeentehuis, die reeds enkele jaren aanwezig is voor intern
gebruik (paswoord beveiligd) werd opengesteld voor publiek. Deze hotspot
heeft bereik in collegezaal, raadszaal, vergaderzaal, polyvalente zaal en hall.
Volledige dekking in het gemeentehuis kan enkel na aanschaf van professionele
(dure) apparatuur. In de bibliotheek werd onlangs een hotspot geplaatst in
testfase. Na positieve evaluatie zal dit kenbaar worden gemaakt door middel van
affiche met ‘free wifi’ in de bib en ook via infokrant, nieuwsbrief en website. Ook
in het MEC Staf Versluys is reeds sedert de opening een publieke hotspot
aanwezig voor seminariegasten. Tegen betaling (1 EUR per uur) wordt dit ook
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aan het publiek aangeboden. Er kan geopteerd worden om deze hotspot gratis
aan te bieden.
Er
worden
momenteel
noodzakelijke
investeringen
gedaan
in
netwerkinfrastructuur (2012: 80.000 EUR voor glasvezelverbindingen, 2013:
160.000 EUR voor vernieuwing servers/switches). Dit heeft natuurlijk z’n invloed
op beschikbare kredieten voor andere projecten.
De gemeentelijke vrijetijdsdiensten (cultuur, toerisme, jeugd en sport) en
informatiedienst maken momenteel al optimaal gebruik van Facebook voor de
communicatie met de burger en de aankondiging van de activiteiten. Momenteel
wordt nog geen gebruik gemaakt van Twitter omdat de impact hiervan op vlak
van informatie-uitwisseling zeer beperkt is, dit niet alleen door de beperkingen
van het medium, maar vooral omwille van het feit dat (zeer optimistische) cijfers
aangeven dat slechts 7% van de bevolking gebruik maakt van Twitter. De
evolutie op dit vlak zal evenwel van nabij worden opgevolgd om desgevallend
ook van dit sociaal medium gebruik te maken.
In het kader van de strategische plannen die ons bestuur al enige tijd opmaakt en
meer in het bijzonder in het kader van het beleids-en strategisch plan dat zal
worden opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur zal tevens een ICTplan worden opgemaakt waarbij informatie-uitwisseling met de bevolking,
efficiënte dienstverlening, e-government en ‘paperless office’ centraal staan. Een
kosten-/batenanalyse is hierbij uiteraard noodzakelijk. In dit verband wijst de
burgemeester ook op de intentie van het schepencollege om gebruik te maken
van tablets in plaats van papieren dossiers, waarmee per jaar enkel al 3.000 EUR
zal worden uitgespaard aan papier en kopieerkosten. Dit experiment met het
beperken van de papieren dossiers kan dan desgevallend ook worden uitgebreid
naar de gemeenteraad.
Tussenkomsten

•
•

Neemt kennis

Raadslid Jacky Maes die erop wijst dat eveneens een
internetverbinding/hotspot noodzakelijk is in het dienstencentrum.
Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat voor de
politiezone Bredene-De Haan wat betreft inzage dossiers/bekomen van
afschriften nog steeds wordt gewerkt zoals 20 jaar geleden. Het raadslid
pleit er dan ook voor dat vanuit Bredene de nodige inspanningen zouden
worden gedaan dat in de politiezone ook zou worden gewerkt zoals dat in
2012 normaal is en dat de dossiers van de politieraad zouden kunnen
worden geraadpleegd op een beveiligde website.

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van raadslid Sandy Dobbelaere
omtrent diverse uitbreidingen in het kader van digitalisering van
gemeentebestuur en -diensten en het antwoord hierop van het college van
burgemeester en schepenen.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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