VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25/02/2013
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 28/01/2013

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 28/01/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
WVI.
Aanduiding
vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering op 28/03/2013.
Voordracht
kandidaat voor een mandaat binnen het regionaal comité en de raad van bestuur

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
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Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 betreffende de fusie van
WIH, WIER en WITAB tot WVI
schrijven van WVI d.d. 03/01/2013 en d.d. 06/02/2013


Feiten, context

en argumentatie





Stemmen

De buitengewone algemene vergadering van de WVI waarop zal worden
overgegaan tot de heraanstelling van de raad van bestuur, vindt plaats op
28/03/2013. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering
een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of
haar mandaat worden vastgesteld. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Kristof Vermeire : effectief vertegenwoordiger
o Françoise Praet : plaatsvervangend vertegenwoordiger
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dient tevens een kandidaat voor een mandaat binnen het regionaal comité
te worden aangeduid. Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen :
Dany Hollevoet
De gemeenten Bredene, Blankenberge en Beernem kunnen gezamenlijk
tevens één kandidaat voordragen voor de raad van bestuur. De voorbije
legislaturen werd dit mandaat ingevuld door een afgevaardigde van
Blankenberge en Beernem. Ons bestuur kan voor deze legislatuur een
kandidaat voordragen. Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen :
Dany Hollevoet.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Kristof Vermeire bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen
 Françoise
Praet
bekomt
24
stemmen
als
plaatsvervangend
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vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen het regionaal comité :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Dany Hollevoet bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen het
regionaal comité. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
Dany Hollevoet bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur. Er zijn geen onthoudingen.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Kristof Vermeire, raadslid, wonende te Bredene,
Ruiterlaan 9B en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van WVI die doorgaat op 28/03/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Dany Hollevoet, raadslid, wonende te Bredene,
Prinses Elisabethlaan 57 voor te dragen voor een mandaat binnen het regionaal
comité.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Dany Hollevoet, raadslid, wonende te Bredene,
Prinses Elisabethlaan 57 voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
IKWV.
Aanduiding
vertegenwoordigers algemene vergadering op 20/03/2013. Voordracht kandidaten voor een
mandaat binnen de raad van bestuur

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot van IKWV
statuten IKWV
schrijven van de IKWV d.d. 31/01/2013



Feiten, context

en argumentatie





Stemmen

De algemene vergadering van de IKWV waarop zal worden overgegaan tot
de heraanstelling van de raad van bestuur, vindt plaats op 20/03/2013.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Patrick Bolle : effectief vertegenwoordiger
o Sandy Dobbelaere : plaatsvervangend vertegenwoordiger
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dient tevens een kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur te
worden aangeduid. Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen :
Liesbeth Metsu.
Voor de raad van bestuur kan tevens een kandidaat worden voorgedragen
voor een mandaat met raadgevende stem. Deze kandidaat moet worden
aangeduid uit de raadsleden die geen deel uitmaken van de meerderheid.
Burgemeester Steve Vandenberghe stelt de N-VA als grootste
minderheidsfractie voor om hiervoor een kandidaat voor te dragen. De NVA fractie draagt hiervoor de kandidatuur voor van Erwin Poppe.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
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24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er zijn
geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur met stemrecht:
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Liesbeth Metsu bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur met stemrecht. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur met raadgevende stem :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Erwin Poppe bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur met raadgevende stem. Er zijn geen onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV
die doorgaat op 20/03/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Liesbeth Metsu, raadslid, wonende te Bredene,
Zandstraat 91B voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur
met stemrecht.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Erwin Poppe, raadslid, wonende te Bredene,
Zwanenstraat 5 voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur
met raadgevende stem.
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Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
OVCO.
Aanduiding
vertegenwoordigers bijzonder algemene vergadering op 25/03/2013. Voordracht kandidaten
voor een mandaat binnen de raad van bestuur

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/02/2012 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer
statuten OVCO
schrijven van OVCO d.d. 15/01/2013



Feiten, context

en argumentatie



De bijzonder algemene vergadering van OVCO waarop zal worden
overgegaan tot de heraanstelling van de raad van bestuur, vindt plaats op
25/03/2013. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering
een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of
haar mandaat worden vastgesteld. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Patrick Bolle
o Françoise Praet
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen tevens twee kandidaten voor een mandaat binnen de raad van
bestuur te worden aangeduid. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Steve Vandenberghe
o Jacques Deroo
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger. Er zijn geen
onthoudingen
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger. Er zijn geen
onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
twee mandaten binnen de raad van bestuur :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Steve Vandenberghe bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad
van bestuur. Er zijn geen onthoudingen
 Jacques Deroo bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur. Er zijn geen onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 aan te duiden als vertegenwoordiger voor de
bijzonder algemene vergadering van OVCO die doorgaat op 25/03/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, burgemeester, wonende te
Bredene, Ganzenstraat 25 en Jacques Deroo, schepen, wonende te Bredene,
Eksterstraat 24 voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
IVOO.
vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering op 26/03/2013.
kandidaten voor een mandaat binnen de raad van bestuur

Aanwezig

Aanduiding
Voordracht

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
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Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
schrijven van IVOO d.d. 19/11/2012 en 14/01/2013



Feiten, context

en argumentatie





Stemmen

De buitengewone algemene vergadering van IVOO waarop zal worden
overgegaan tot de heraanstelling van de raad van bestuur, vindt plaats op
26/03/2013. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering
een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of
haar mandaat worden vastgesteld. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
o Kimberley Rousselle : plaatsvervangend vertegenwoordiger
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen tevens twee kandidaten voor een mandaat binnen de raad van
bestuur te worden aangeduid. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Sandy Dobbelaere
o Kristof Vermeire
Voor de raad van bestuur kan tevens een kandidaat worden voorgedragen
voor een mandaat met raadgevende stem. Deze kandidaat moet worden
aangeduid uit de raadsleden die geen deel uitmaken van de meerderheid.
Burgemeester Steve Vandenberghe stelt de N-VA als grootste
minderheidsfractie voor om hiervoor een kandidaat voor te dragen. De NVA fractie draagt hiervoor de kandidatuur voor van Dirk Cattoir.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
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24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen
 Kimberley Rousselle bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
twee mandaten binnen de raad van bestuur met stemrecht:
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad
van bestuur met stemrecht. Er zijn geen onthoudingen
 Kristof Vermeire bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad
van bestuur met stemrecht. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur met raadgevende stem:
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Dirk Cattoir bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur met raadgevende stem. Er zijn geen onthoudingen.

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 voor de buitengewone algemene
vergadering van IVOO die doorgaat op 26/03/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 en Kristof Vermeire, raadslid, wonende te Bredene,
Ruiterlaan 9B voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur met
stemrecht.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Dirk Cattoir, raadslid, wonende te Bredene,
Klaprozenlaan 3 voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur
met raadgevende stem.
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Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
IMEWO.
vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering op 18/03/2013.
kandidaat voor een mandaat binnen het regionaal comité

Aanduiding
Voordracht

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 25/10/2012



Feiten, context

en argumentatie



De buitengewone algemene vergadering van IMEWO waarop zal worden
overgegaan tot de heraanstelling van de raad van bestuur, vindt plaats op
18/03/2013. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering
een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of
haar mandaat worden vastgesteld. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
o Sandy Dobbelaere : plaatsvervangend vertegenwoordiger
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dient tevens een kandidaat voor een mandaat binnen het regionaal comité
te worden aangeduid. Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen :
Jacques Deroo
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen het regionaal comité :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Jacques Deroo bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen het regionaal
comité. Er zijn geen onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van IMEWO die doorgaat op 18/03/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Jacques Deroo, schepen, wonende te Bredene,
Eksterstraat 24 voor te dragen voor een mandaat binnen het regionaal comité.

Punt 7: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
FINIWO.
vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering op 18/03/2013.
kandidaat voor een mandaat binnen het regionaal adviescomité west

Aanwezig

Aanduiding
Voordracht

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten FINIWO
schrijven van FINIWO d.d. 21/12/2012



Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

De buitengewone algemene vergadering van FINIWO waarop zal worden
overgegaan tot de heraanstelling van de raad van bestuur, vindt plaats op
18/03/2013. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering
een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of
haar mandaat worden vastgesteld. Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Patrick Bolle : effectief vertegenwoordiger
o Sandy Dobbelaere : plaatsvervangend vertegenwoordiger
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dient tevens een kandidaat voor een mandaat binnen het regionaal
adviescomité west te worden aangeduid. Hiervoor wordt volgende
kandidaat voorgedragen : Emily Baert

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er zijn
geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen het regionaal adviescomité west:
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
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De stemming geeft volgende uitslag :
 Emily Baert bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen het regionaal
comité. Er zijn geen onthoudingen.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene, NoordEdestraat 108 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van FINIWO
die doorgaat op 18/03/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Emily Baert, raadslid, wonende te Bredene,
Dorpsstraat 143 voor te dragen voor een mandaat binnen het regionaal
adviescomité west.

Punt 8: secretariaat - Algemeen. ERSV. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadsllid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



statuten van de vzw ERSV (erkend regionaal samenwerkingsverband WestVlaanderen)
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Feiten, context

en argumentatie


Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dient een nieuwe vertegenwoordiger van ons bestuur aangeduid in de
bestuursvergadering van de vzw ERSV.
Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen : Steve Vandenberghe.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de bestuursvergadering van de vzw ERSV
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Steve Vandenberghe bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger. Er zijn
geen onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, burgemeester, wonende te
Bredene, Ganzenstraat 25 aan te duiden als vertegenwoordiger in de
bestuursvergadering van de vzw ERSV.

Punt 9: secretariaat - Algemeen. De Lijn. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



statuten van De Lijn

Feiten, context

en argumentatie


Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief en 1 plaatsvervangend) van
ons bestuur aangeduid in de algemene vergadering van De Lijn.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
o Françoise Praet – algemene vergadering effectief
o Patrick Bolle – algemene vergadering plaatsvervangend

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Er zijn geen onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn.

Punt 10: secretariaat - Algemeen. RESOC. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
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Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



statuten van RESOC

Feiten, context

en argumentatie

Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de
algemene vergadering (1 effectief en 1 plaatsvervangend) van het regionaal
economisch sociaal overlegcomité Oostende (RESOC). Hiervoor worden
volgende kandidaten voorgedragen :
o Françoise Praet – effectief vertegenwoordiger
o Eddy Gryson – plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
RESOC
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen
 Eddy Gryson bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Er zijn geen onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Eddy Gryson, schepen, wonende te Bredene,
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Doornenbilkstraat 48 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van RESOC.

Punt 11: secretariaat - Algemeen. VVSG. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid ;

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



statuten van de vzw VVSG (vereniging van Vlaamse steden en gemeenten)

Feiten, context

en argumentatie


Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief en 1 plaatsvervangend) van
ons bestuur aangeduid in de algemene vergadering van de VVSG.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
o Françoise Praet– algemene vergadering effectief
o Sandy Dobbelaere – algemene vergadering plaatsvervangend

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
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effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Noord-Edestraat 108 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw
VVSG.

Punt 12: secretariaat
vertegenwoordigers

-

Algemeen.

Eigen

Haard.

Aanduiding

gemeentelijke

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzings-



statuten van Eigen Haard
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documenten
Feiten, context

en argumentatie

Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de
algemene vergadering (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van De Oostendse
Haard. Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
o Patrick Bolle – effectief vertegenwoordiger
o Françoise Praet – plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
de Eigen Haard
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er zijn
geen onthoudingen
 Françoise
Praet
bekomt
24
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Eigen
Haard.

Punt 13: secretariaat - Algemeen. Oostendse Haard. Aanduiding vertegenwoordigers en
voordracht kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
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Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



statuten van De Oostendse Haard

Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de
algemene vergadering (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van De Oostendse
Haard. Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
o Patrick Bolle – effectief vertegenwoordiger
o Sandy Dobbelaere – plaatsvervangend vertegenwoordiger
De gemeenteraad dient tevens een kandidaat voor te dragen voor een
mandaat binnen de raad van bestuur. Hiervoor wordt volgende kandidaat
voorgedragen : Françoise Praet

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
De Oostendse Haard
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er zijn
geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur van De Oostendse Haard :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
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Besluit

Françoise Praet bekomt 24 stemmen. Er zijn geen onthoudingen

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene, NoordEdestraat 108 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Oostendse Haard.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 voor te dragen voor een mandaat in de raad van
bestuur van De Oostendse Haard.

Punt 14: secretariaat - Algemeen. Woonwel. Aanduiding vertegenwoordigers en voordracht
van kandidaten voor een mandaat binnen de raad van bestuur

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



statuten van Woonwel
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Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de
algemene vergadering (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van Woonwel.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
o Emily Baert – effectief vertegenwoordiger
o Sandy Dobbelaere – plaatsvervangend vertegenwoordiger
De gemeenteraad dient tevens twee kandidaten voor te dragen voor een
mandaat binnen de raad van bestuur.
Hiervoor worden volgende
kandidaten voorgedragen :
o Kimberley Rousselle
o Magda Inghelbrecht

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
Woonwel
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Emily Baert bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er zijn
geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van
kandidaten voor een mandaat in de raad van bestuur van Woonwel :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Kimberley Rousselle bekomt 24 stemmen. Er zijn geen onthoudingen
 Magda Inghelbrecht bekomt 24 stemmen. Er zijn geen onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Emily Baert, raadslid, wonende te Bredene,
Dorpsstraat 143 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene, NoordEdestraat 108 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Woonwel.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te
Bredene, Verenigingstraat 11 en Magda Inghelbrecht, wonende te Bredene,
Kapelstraat 47/0401, voor te dragen voor een mandaat in de raad van bestuur
van Woonwel.
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Punt 15: secretariaat - Algemeen. FRGE. Aanduiding afgevaardigden in de beleidsgroep

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



schrijven van WVI d.d. 17/01/2013

Feiten, context

en argumentatie

Stemmen

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
dienen nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de
beleidsgroep (1 effectief en 1 plaatsvervangend) van het fonds ter reductie
van de globale energiekost (FRGE). Hiervoor worden volgende kandidaten
voorgedragen :
o Françoise Praet – effectief vertegenwoordiger
o Emily Baert – plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de beleidsgroep van FRGE
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
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Besluit

zijn geen onthoudingen
Emily Baert bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Er zijn geen onthoudingen

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Emily Baert, raadslid, wonende te Bredene,
Dorpsstraat 143 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de beleidsgroep van FRGE.

Punt 16: secretariaat - Algemeen. De Watergroep. Aanduiding van vertegenwoordigers in
de algemene vergadering en vertegenwoordiger in provinciaal comité

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet,
Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens,

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten




statuten van de VMW
schrijven van De Watergroep d.d. 08/01/2013 en 01/02/2013

Feiten, context



Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2013
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en argumentatie



Stemmen

dienen nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de
algemene vergadering (1 met stemrecht en 1 zonder stemrecht), alsook in
het provinciaal comité van De Watergroep (voorheen VMW). De
vertegenwoordiger in het provinciaal comité, is ook vertegenwoordiger in
het sectorcomité. De sectorcomités zullen in de loop van 2013 volledig
worden afgeschaft.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
o Françoise Praet – algemene vergadering met stemrecht
o Sandy Dobbelaere – algemene vergadering zonder stemrecht
o Steve Vandenberghe – provinciaal comité.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger met stemrecht en een vertegenwoordiger zonder
stemrecht
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger met stemrecht.
Er zijn geen onthoudingen
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger zonder
stemrecht. Er zijn geen onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen het provinciaal comité :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Steve Vandenberghe bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen het
provinciaal comité. Er zijn geen onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108 aan te duiden als respectievelijk vertegenwoordiger met
stemrecht en vertegenwoordiger zonder stemrecht in de algemene vergadering
van De Watergroep.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, burgemeester, wonende te
Bredene, Ganzenstraat 25 voor te dragen voor een mandaat binnen het
provinciaal comité.
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Punt 17: beleidsondersteuning
beleidsprogramma 2013 - 2019

-

Algemeen.

Goedkeuring

van

het

algemeen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet
Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/03/2013
houdende vaststellen van het algemeen beleidsprogramma 2013 - 2019

Feiten, context

en argumentatie

Artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet verplicht het college van
burgemeester en schepenen om bij het begin van de legislatuur een
algemeen beleidsprogramma voor te leggen aan de gemeenteraad. Vroeger
diende dit te gebeuren binnen de drie maanden na de eedaflegging, nu is er
geen termijn meer opgelegd.
Merk op dat in het Gemeentedecreet een gelijkaardige verplichting is
opgenomen in de artikels 146 en 147. Het stelsel dat is uitgewerkt in het
Gemeentedecreet gaat een stuk verder en wordt doorgaans omschreven
als de beleids- en beheerscyclus (BBC). Voor Bredene treedt deze BBC in
werking in 2014. Voorlopig worden voor het algemeen beleidsprogramma
dus nog de bepalingen gevolgd van de Nieuwe Gemeentewet, maar in de
loop van 2013 zal het algemeen beleidsprogramma worden omgezet volgens
de richtlijnen van het Gemeentedecreet.
 Met het oog op de invoering van de beleids- en beheerscyclus in 2014,
werd het algemeen beleidsprogramma opgesteld tot en met 2019. Vanaf
2014 dient de financiële en strategische nota van het meerjarenplan
immers steeds de legislatuur met één jaar te overstijgen.
Merk eveneens op dat de bevoegdheid anders is in de Nieuwe
Gemeentewet dan in het Gemeentedecreet:
 Het algemeen beleidsprogramma (Nieuwe Gemeentewet) dient te
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Tussenkomsten



worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen
en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
 De documenten van de BBC (o.a. een strategische nota)
(Gemeentedecreet) worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Het algemeen beleidsprogramma 2013 – 2019 bestaat uit twee
documenten: een omgevingsanalyse en een overzicht van de doelstellingen.

Raadslid Liesbeth Metsu die met betrekking tot dit algemeen
beleidsprogramma, namens de CD&V-fractie, het volgende meegeeft :
In het beleidsprogramma voor de legislatuur 2013-2019 dat vanavond voorligt,
vinden wij het overgrote deel van onze krachtlijnen terug. Een eerste krachtlijn in
ons programma: positieve stimulansen voor lokale economie. In het voorliggend
beleidsplan vinden wij verschillende elementen terug: de creatie van een duidelijk
aanspreekpunt voor ondernemingen, en o.a. een bijsturing van de belasting op
bedrijfseconomische activiteiten. Daarbij is het belangrijk dat aan starters fiscale
stimulansen worden gegeven en er lagere tarieven komen voor buurtwinkels of
kleine lokale ondernemingen.
Een tweede krachtlijn, een inhaalbeweging op vlak van sport. Zo komt er
bijkomende sportinfrastructuur op de site van de voormalige gemeentelijke
werkhuizen. Ook de noodzakelijke uitbreiding van de parking aan het
sportcentrum komt er. Tenslotte zal er een nieuw zwembad in de toeristische
gemeenschapszone ―Grasduinen‖ worden opgericht. Hiermee sluiten we naadloos
aan bij een andere krachtlijn, namelijk de betere toegankelijkheid van het domein
―Grasduinen‖ die eveneens is opgenomen in het beleidsprogramma. Naast de
gemeenschapszone ―Grasduinen‖ dient ook het containerpark toegankelijker te
worden. In afwachting van een volledige heraanleg van het containerpark wordt
dit jaar reeds gewerkt aan een betere toegankelijkheid, zoals de creatie van een
dubbele toegang en de aanleg van een uitwijkzone. Dit laatste zal de
verkeersdoorstroming in de Noord- Edestraat verbeteren. Wat afvalbeleid betreft,
is in het beleidsprogramma voorzien dat de gemeente het initiatief zal nemen om
binnen de IVOO na te gaan op welke manier de ophaling van groenafval kan
worden geoptimaliseerd. CD&V wil afvalvermindering en selectieve inzameling
verder stimuleren. De selectieve ophaling van tuinafval kan hiertoe in belangrijke
mate toe bijdragen.
Nog een belangrijke krachtlijn bij de CD&V is de bouw van een nieuw woon- en
zorgcentrum, met daarin een lokaal dienstencentrum waar senioren, personen
met een handicap en behoeftige personen terecht kunnen voor een warme
maaltijd, personenzorg, ontspanning, ergotherapie. Ook dit is een belangrijk
element in het beleidsprogramma. De uitbreiding van kwaliteitsvolle,
toegankelijke en voldoende flexibele kinderopvang was eveneens een belangrijk
punt uit het verkiezingsprogramma en wordt nu ook voorzien. Weliswaar niet op
verschillende locaties in de gemeente, maar omwille van een efficiënte
personeelsinzet en het optimaal gebruik van de bestaande voorzieningen in het
gemeenschapscentrum Sas.
De voorbije jaren heeft CD&V steeds gepleit voor het optrekken van de subsidies
voor sport- en culturele verenigingen. De vele verenigingen die onze gemeente rijk
is, zijn dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor veel inwoners. Bovendien worden zij
vaak draaiende gehouden door een al dan niet uitgebreide groep van vrijwilligers.
In het budget 2013 was hiervoor reeds een eerste verhoging voorzien, maar in het
beleidsprogramma is het engagement opgenomen om de subsidiereglementen en
–budgetten voor verenigingen regelmatig bij te sturen en te evalueren. De
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subsidies moeten hierdoor blijven aansluiten op zowel de strategische doelen van
het gemeentebestuur als op de noden van de verenigingen zelf.
Nieuwe inwoners zullen op een efficiënte en aangename manier wegwijs worden
gemaakt worden in de gemeente. Voor zowel de nieuwe inwoners als de huidige
inwoners is het belangrijk dat mobiliteit en ruimtelijke ordening in goede banen
worden geleid. CD&V is daarom tevreden met de bepaling in het
beleidsprogramma dat nieuwe meergezinswoningen geen bovenmatige extra
parkeerdruk met zich mogen meebrengen. Een parkeerbalans (dit is het aantal
parkeerplaatsen ten opzichte van het aantal woongelegenheden) van 1,3 wordt
hierbij als uitgangspunt gehanteerd. Specifiek voor Bredene-Sas wordt er een
verkeerscirculatieplan opgesteld, dat
rekening houdt
met zowel
verkeersdoorstroming als parkeergelegenheid.
Erfgoedbeleid. In het beleidsprogramma staat dat gebouwen met uitzonderlijke
erfgoedwaarde in een zo goed mogelijke staat in ons straatbeeld dienen bewaard
te blijven. Er zullen daarom extra criteria worden opgelegd bij de aflevering van
stedenbouwkundige vergunningen voor bouwprojecten die aan dit erfgoed willen
raken.
Nog een belangrijke krachtlijn van de CD&V: niet raken aan de belastingen.
Geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen. De tarieven voor aanvullende
personenbelastingen en de opcentiemen op onroerende voorheffing zullen in de
komende legislatuur niet worden opgetrokken.
De CD&V-fractie is uitermate tevreden dat in het beleidsprogramma eindelijk
staat dat bij overleg met andere actoren wordt nagegaan op welke manier we
mensen die zich langdurig inzetten als niet-georganiseerde hulpverlener kunnen
ondersteunen. Dit gaat dan over de ondersteuning van vrijwilligers die zich
inzetten in het kader van bijvoorbeeld mantelzorg.
Raadslid Erwin Poppe die namens de N-VA-fractie volgende opmerkingen
en bedenkingen formuleert :
De N-VA-fractie neemt kennis van de twee bundels die geleverd werden bij het
agendapunt 17 : goedkeuring van het algemeen beleidsprogramma 2013 – 2019
een programma dat ondertussen uitgebreid in de pers is verschenen, nog voordat
het in de gemeenteraad is goedgekeurd. Naast de publicatie van het niet
verkozen directiecomité van het AGB een tweede schoonheidsfoutje van deze
meerderheid ten opzichte van de bevoegdheid van deze gemeenteraad .
De “Omgevingsanalyse” is een goed gestructureerde, interessante en eerlijke
evaluatie van het resultaat van de sterktes, de zwaktes en de oportuniteiten van
een hoofdzakelijk SP.a-beleid in Bredene via de zogenaamde SWOT-analyse.
Deze omgevingsanalyse is een ondersteuning voor de “doelstellingen” waarin niet
minder dan 265 intenties staan van de huidige meerderheid over de periode
2013 –2019.
Alhoewel de verplichting om toe te treden tot de nieuwe BBC omgeving (beleids-en
beheerscyclus) slechts geldt vanaf 01/01/2014, heeft deze meerderheid de kans
gemist om dit al te realiseren op 01 januari 2013, zoals al tal van gemeenten het
goede voorbeeld hebben gegeven. De N-VA-fractie stelt wel vast dat het huidig
beleidsprogramma, zoals vandaag voorgesteld, al een schuchtere poging is van de
meerderheid om de goeie richting uit te gaan. Volgens het decreet van 25 juni
2010 moet een strategische meerjarenplanning de besturen ertoe aanzetten om
bij de beleidsplanning te vertrekken vanuit beleidsdoelstellingen, maar om ze
geloofwaardig te maken, moeten daar in één adem actieplannen, acties,
inkomsten en uitgaven aan gekoppeld worden en hier is geen spoor van terug te
vinden. In de voorliggende documenten vinden wij een overaanbod aan
beleidsdoelstellingen, gaande van kleine aanpassingen die het leven in Bredene
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aangenamer moeten maken tot monsterprojecten zoals de bouw van een nieuw
rusthuis en een nieuw zwembad, maar nergens worden de algemene of exacte
financiële repercussies berekend, volgens onze fractie een noodzakelijk onderdeel
om de realiteit van de doelstellingen te staven. M.a.w. deze meerderheid heeft
duidelijk gezondigd tegen een basisprincipe dat je doelstellingen SMART moeten
zijn (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden). De enige
indicatie die wij hiervan terugvinden is de tekst op de pagina 4 van de
doelstellingen : “Toch valt het niet uit te sluiten dat er acties zijn die we om
financiële redenen later moeten uitvoeren dan we eigenlijk wensen”.
Anderzijds zijn heel wat van de opgesomde doelstellingen ook terug te vinden in
het N-VA programma, maar toch stelt de N-VA zich enkele fundamentele vragen.
In de doelstelling 241 staat vermeld dat deze meerderheid geen nieuwe
belastingen zal opleggen aan de inwoners en dat de tarieven van de
personenbelasting en de onroerende voorheffing in de komende legislatuur niet
zullen worden opgetrokken. Dit zouden we aan de ene kant moeten toejuichen,
maar dit betekent nog altijd concreet dat de Bredenaar de zwaarste individuele
belastingdruk van de ganse kust zal blijven ondergaan. Zelfs een verschuiving van
de belastingdruk ten voordele van de Bredenaar binnen hetzelfde budget wordt
schijnbaar niet in overweging genomen. Nochtans zijn er mogelijkheden : op de
bladzijde 12 van de omgevingsanalyse zien wij dat de toelage aan het OCMW in
Bredene procentueel het dubbele bedraagt van de andere kustgemeenten.
Anderzijds sluit deze doelstelling geen belastingvermindering a priori uit.
Er wordt geen structurele oplossing gesuggereerd voor het parkeer- en
mobiliteitsprobleem in het algemeen en in het bijzonder op het Sas. Er wordt
enkel geacteerd dat dit probleem bestaat en dat er een verkeerscirculatieplan zal
worden opgesteld. Met de start van het project “Kop van ‖t Sas” en de verkeerde
evaluatie van één parkeerplaats per één wooneenheid, wordt dit probleem nog
acuter, zonder dan nog te spreken over het gebrek aan een concrete doelstelling
voor de kanalisering van de supplementaire verkeersstroom.
Anderzijds merken wij dat er heel wat werk en energie gestopt is in de opmaak
van deze beleidsdoelstellingen en de omgevingsanalyse en dat er een
aanvaardbare algemene visie is ontwikkeld op basis van een aantal krachtige
items (dynamische, actieve, solidaire, leuke en duurzame gemeente). Daarom zal
onze fractie dit algemeen beleidsprogramma niet afkeuren omdat het een goede
leidraad kan zijn om een gezond beleid in de komende legislatuur te
concretiseren. Wij zullen er evenwel permanent over waken, wat onze taak is,
dat, in het kader van de BBC, uit de 265 voorliggende doelstellingen, de juiste
verdeling wordt gemaakt tussen wat heet de “prioritaire beleidsdoelstellingen” en
de doelstellingen die zullen terechtkomen in het “overige beleid” met telkens een
correcte berekening van de diverse financiële implicaties.
Raadslid Louis Van Belleghem die aangeeft dat beleidsplannen noodzakelijk
zijn om een bepaalde richting te geven aan het beleid, maar anderzijds ook
stelt dat de realiteit leert dat het voor lokale besturen momenteel zeer
moeilijk is om toekomstgericht te werken en veel concrete
toekomstplannen te maken. Hiervoor is het te afhankelijk van te veel
externe factoren. Daarom ook zal de Open VLD geen opmerkingen
formuleren over het beleidsprogramma maar ten gepaste tijde bij de
concrete uitvoering van projecten/doelstellingen haar mening hierover
geven. Verder geeft raadslid Van Belleghem mee dat voor de Open VLD
twee projecten bijzondere aandacht moeten krijgen i.c. 1° de bouw van een
nieuw zwembad waarbij publiek-private samenwerking in overweging dient
genomen en 2° de bouw van beachclubs/strandcafés. Het raadslid weet dat
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een aantal concessies aflopen en hoopt dat de nodige initiatieven zullen
worden genomen om Bredene te upgraden en verder op de kaart te zetten
door het creëren van strandcafés op de voornaamste strandposten. In dit
verband verwijst het raadslid naar voorbeelden in Nederland.
Burgemeester Steve Vandenberghe die stelt tevreden te zijn met de reacties
op het algemeen beleidsprogramma en tevens dat hij antwoorden wil
formuleren op de gestelde vragen/opmerkingen. Wat betreft de opmerking
over de te vroege communicatie van de samenstelling van het
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf merkt de burgemeester
op dat dit een terechte opmerking is en dat hij hier ook zijn
verantwoordelijkheid heeft genomen naar het AGB toe. Inzake het
persmoment over het algemeen beleidsprogramma werd naar de pers toe
duidelijk en ondubbelzinnig gecommuniceerd dat het beleidsprogramma nog
diende goedgekeurd door de gemeenteraad.
De burgemeester meent eveneens dat de omgevingsanalyse een verrijkend
document is, dit zowel voor de oppositie als meerderheid. Uit ervaring
weet de burgemeester dat voor een beleidsvoerend vermogen een
grondige (SWOT)analyse noodzakelijk is. Omwille van de objectiviteit
werd deze analyse uitgevoerd door de administratie i.c. het
managementteam en niet het college van burgemeester en schepenen. Op
de vraag waarom nog niet werd ingestapt in het BBC-verhaal, antwoordt de
burgemeester dat een aantal gemeenten dit inderdaad hebben gedaan in een
proefproject. Ons bestuur heeft dit bewust niet gedaan omdat men pas wil
instappen als de “kinderziekten” er zijn uitgehaald en alles vlot kan worden
geïmplementeerd.
Voor de bouw van een nieuw zwembad zal zeker een publiek-private
samenwerking moeten worden overwogen, zo stelt de burgemeester.
Inzake de strandposten, beaamt hij de dringende nood aan vernieuwing en
bijkomende faciliteiten.
Burgemeester Steve Vandenberghe besluit met de vaststelling dat er meer
dingen zijn die de fracties binden dan scheiden en door de wens uit te
drukken dat verder op een positieve manier kan worden samengewerkt om
het beleidsprogramma te realiseren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het algemeen beleidsprogramma 2013 – 2019 goed,
bestaande uit een omgevingsanalyse en een overzicht van de doelstellingen. Het
algemeen beleidsprogramma 2013 – 2019 maakt integrerend deel uit van deze
beslissing.

Punt 18: secretariaat - Eretitel schepen. Vaststelling van de voorwaarden en toekenning
eretitel schepen aan Gilbert Vanleenhove.
Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d.
02/01/2013
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 17§4 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 69 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 betreffende voorstel tot
verlenen van eretitel van schepen aan Gilbert Vanleenhove
getuigschrift van goed zedelijk gedrag van Gilbert Vanleenhove


Feiten, context

en argumentatie






In zitting van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 werd beslist om de Vlaamse
regering te verzoeken aan Gilbert Vanleenhove de eretitel van schepen te
verlenen en hiertoe een aanvraag te richten aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.
Het gewijzigde artikel 69 van het Gemeentedecreet (in werking getreden op
18/10/2012) bepaalt echter dat het niet langer de Vlaamse regering is die de
eretitels toekent aan de schepenen, maar de gemeenteraad, dit onder de
voorwaarden die hij bepaalt. Bijgevolg dient door de gemeenteraad de
voorwaarden voor het toekennen van een eretitel te worden vastgesteld.
Voorgesteld wordt om voor het toekennen van een eretitel dezelfde
voorwaarden te hanteren van voor de inwerkingtreding van het gewijzigde
artikel 69 van het Gemeentedecreet, meer bepaald :
 De eretitel kan worden aangevraagd door
 betrokkene
 eén of meer gemeenteraadsleden met instemming van betrokkene
 de rechtsopvolgers van de mandataris, in het geval de betrokkene
reeds is overleden
 Betrokkene dient van onberispelijk gedrag te zijn
 Betrokkene dient te voldoen aan volgende anciënniteitsvoorwaarde :
 10 jaar schepen of 6 jaar schepen + 12 jaar gemeenteraadslid.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan Gilbert Vanleenhove de
eretitel van schepen toe te kennen.
Betrokkene voldoet aan de
voorgestelde voorwaarden :
 is van onberispelijk gedrag (zie model 1 in bijlage)
 was schepen van 06/01/1977 tot 05/06/1989 en gemeenteraadslid van
06/06/1989 tot 31/12/2012
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad trekt in de beslissing d.d. 02/01/2013 houdende voorstel tot
het verlenen van de eretitel van schepen aan Gilbert Vanleenhove.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de voorwaarden voor het toekennen van een eretitel
aan een schepen als volgt vast :
 De eretitel kan worden aangevraagd door
 betrokkene
 eén of meer gemeenteraadsleden met instemming van betrokkene
 de rechtsopvolgers van de mandataris, in het geval de betrokkene reeds
is overleden
 Betrokkene dient van onberispelijk gedrag te zijn
 Betrokkene dient te voldoen aan volgende anciënniteitsvoorwaarde :
 10 jaar schepen of 6 jaar schepen + 12 jaar gemeenteraadslid.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om aan Gilbert Vanleenhove, de eretitel van schepen
toe te kennen.

Punt 19: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van de
besluiten van de burgemeester d.d. 14/01/2013 en 31/1/2013 inzake het tijdelijk verbod op
het betreden van ondiepe waterpartijen op het grondgebied van de gemeente

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (algemene administratieve
politie)

Verwijzingsdocumenten



besluit van de burgemeester d.d. 14/01/2013 houdende tijdelijke
politieverordening betreffende het verbod op het betreden van alle
waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de
gemeente Bredene
besluit van de burgemeester d.d. 31/01/2013 houdende opheffing van de
tijdelijke politieverordening d.d. 14/01/2013 betreffende verbod op het
betreden van alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het
grondgebied van de gemeente Bredene



Feiten, context

en argumentatie




Neemt kennis

Het vermoeden bestond dat de ijsvorming dusdanig was dat er zou worden
geschaatst op het waterbekken langs de Noord-Edestraat en de vijver in
het recreatiedomein Grasduinen. Omdat werd vermoed dat het ijs nog niet
voldoende dik was en dat het schaatsen op dit waterbekken niet zonder
gevaar was, werd door de burgemeester, bij hoogdringendheid, een
tijdelijke politieverordening vastgesteld houdende verbod op het betreden
van alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van
de gemeente Bredene (besluit d.d. 14/1/2013).
Op 31/1/2013 werd voornoemd besluit van de burgemeester opgeheven.
De gemeenteraad wordt, overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe
Gemeentewet, verzocht kennis te nemen van deze besluiten, genomen in
het belang van de openbare veiligheid.

De gemeenteraad neemt kennis van het hoogdringend besluit d.d. 14/01/2013
van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening betreffende het
verbod op het betreden van alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op
het grondgebied van de gemeente Bredene en het besluit
d.d. 31/1/2013
houdende de opheffing ervan.

Punt 20: secretariaat - Verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan politiezone
Bredene/De Haan. Kennisneming van het proces-verbaal van het overleg en bevestiging
standpunt gemeente Bredene

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
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Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid




artikel 42 van het gemeentedecreet
artikel 40 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst

Verwijzingsdocumenten



Omzendbrief BB 2011/03 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
politiebegroting 2013 van de politiezone Bredene-De Haan
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende vaststelling van
de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De Haan voor het
begrotingsjaar 2013
besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
d.d.14/01/2013 van de niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit
houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013 van de nietgoedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2012 houdende
vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone met de
mogelijkheid tot instellen van beroep tegen deze beslissing






Feiten, context

en argumentatie





De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 20/12/2012 de gemeentelijke dotatie
aan de politiezone Bredene-De Haan vastgesteld voor het begrotingsjaar
2013.
In de politiebegroting 2013 werd een bedrag opgenomen van 2.744.750,00
EUR als gemeentelijke dotatie van de gemeente Bredene aan de politiezone.
Voor de gemeentelijke dotatie van de gemeente De Haan aan de
politiezone werd een bedrag in de politiebegroting opgenomen van
3.613.250,00 EUR. De gemeenteraad van De Haan verklaart zich niet
akkoord met het door de politiezone voorgestelde bedrag en keurt een
bedrag van 3.508.008,00 EUR goed.
De gemeenteraad van De Haan motiveert haar beslissing als volgt:
 In de politieraad van 13/11/2012 hebben 7 van de 8 politieraadsleden
van de gemeente De Haan de voorgestelde politiebegroting niet
goedgekeurd om volgende redenen :
1. In het voorgelegde ontwerp zijn zowel gewone als buitengewone
uitgaven opgenomen die in tijden van financiële onzekerheid niet
zomaar kunnen worden aanvaard.
2. Sedert de vaststelling van de verdeelsleutel van de politiedotatie,
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43,17% voor Bredene en 56,83% voor De Haan zijn beide
gemeenten totaal verschillende geëvolueerd, zodat deze
verdeelsleutel niet langer aanvaardbaar is.
 In zitting van 28/06/2012 heeft de gemeenteraad van De Haan de
opdracht gegeven aan het politiecollege om in overleg te komen met
het gemeentebestuur van Bredene betreffende de aanpassing van de
verdeelsleutel.
Op 22/01/2013 vond een overleg plaats tussen de gemeenten Bredene en
De Haan inzake de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan de
politiezone Bredene/De Haan.
Volgend voorstel werd geformuleerd m.b.t. een nieuwe verdeelsleutel
dotatie :
 Voorstel gemeente De Haan : een consensusmodel met verdeelsleutel
50-50
 Voorstel gemeente Bredene : een onderbouwde verdeelsleutel en een
schrijven richten aan minister van binnenlandse zaken met de vraag om
de cijfergegevens achter de gehanteerde factoren die aan de basis liggen
van de bij KB van 07/04/2005 vastgelegde percentages te herberekenen.
Daar beide gemeenten niet tot een consensus zijn gekomen, werd een
tweede overleg gepland op 05/02/2013.
Het college dient kennis te nemen van het proces-verbaal van dit overleg en
het standpunt van de gemeente te bevestigen.
Het proces-verbaal van het tweede overleg d.d. 05/02/2013 werd ons nog
niet overgemaakt.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal d.d. 22/01/2013 van het
overleg tussen de gemeenten Bredene en De Haan inzake de verdeelsleutel van
de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene/De Haan.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bevestigt de standpuntinname van de gemeente m.b.t. de
verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene/De
Haan.

Punt 21: sportdienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een zwembadlift
voor het gemeentelijk zwembad. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de
wijze van gunnen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
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Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

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. 11/02/2013
betreffende voorstel aankoop zwembadlift voor het gemeentelijk zwembad
aankoopadvies preventieadviseur


Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget is een krediet van 8.000,00 EUR ingeschreven
voor aankoop van een zwembadlift voor het gemeentelijk zwembad.
Voorgesteld wordt om over te gaan tot de aankoop van een zwembadlift
voor het gemeentelijk zwembad :
 zwembadlift “met één begeleider van rolstoel naar zwembad”
 transfereert rechtstreeks van rolstoel naar water en vice versa zonder
extra manuele transfer of belasting begeleider
 systeem vanop plage (geen plafondconstructie)
 verplaats- en verrijdbaar
 360° wenkbaar
 eenvoudig plaatsbaar (eventueel via grondbuis)
 ergonomisch design
 werkt op batterijen
 onderhoudsvrij (roestvrij)
 compacte berging
 minimale werkbelasting : 135 kg
 eigen specifieke eigenschappen kunnen aangebracht worden
 eventuele lijst met referenties is nuttig
 4 rubberwielen waarvan 2 met rem
 beveiliging tegen overladen
 geluidssignaal bij te lage batterijspanning
 dubbele elektrische bediening, op de bedieningskast + waterdichte
handbediening met magneet
 noodstop en elektrische nooddaling
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Financiële
gevolgen

grote ergonomisch geplaatste handvaten
eenvoudige plaatsing en verwijdering van de tillift door één persoon
zonder tillen of belasting
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden, alsook
de kostprijsraming (8.000,00 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van een zwembadlift.

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

Tussenkomsten




Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
8.000,00 EUR 764/744-51
8.000,00 EUR

Dienst
BD

Schepen Doris Vermoortel die erop wijst dat in het dossier onder de
voorwaarden, 11°deelstreep, de tekst als volgt dient te worden verbeterd
“minimale” werkbelasting i.p.v. “maximale”.
Raadslid Dany Hollevoet die namens zijn fractie stelt verheugd te zijn met
voorliggend dossier en die erop wijst dat in vorige legislatuur door de
CD&V, en meer in het bijzonder gewezen raadslid Pyra, diverse malen werd
aangedrongen op deze investering.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en de kostprijsraming (8.000,00
EUR, btw inclusief) van de opdracht van levering van een zwembadlift voor het
gemeentelijk zwembad.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht, meer
bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure.

Punt 22: jeugddienst - Jeugd. Hersamenstelling jeugdraad. Kennisneming

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2012

houdende de ondersteuning en
stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling
van het provinciaal jeugdbeleid en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



Feiten, context

en argumentatie


verslag jeugdraad d.d. 16/01/2013

Volgens de bepalingen van het decreet houdende de ondersteuning en
stimulering van het lokaal jeugdbeleid, dient de gemeentelijke jeugdraad
uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw
worden opgericht of erkend.
In zitting d.d. 16/01/2013 verkoos de jeugdraad Bredene een nieuw dagelijks
bestuur, dit in overeenstemming met de bepalingen van het huishoudelijk
reglement en met de bepalingen van het decreet jeugdbeleid en de hierop
van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten (o.m. de bepaling dat max. 2/3 van
de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn)

Tussenkomsten



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de hernieuwde samenstelling van de
gemeentelijke jeugdraad, als volgt verkozen in de vergadering van de jeugdraad
d.d. 16/01/2013:
 voorzitter: Roy Meesschaert, Nieuwpoortsesteenweg 473/0403, 8400
Oostende
 ondervoorzitter: Willem Delanghe, Dorpsstraat 54, 8450 Bredene

Schepen Kristien Vanmullem en raadslid Dany Hollevoet die wijzen op twee
materiële vergissingen in het dossier resp.
 Feiten, context en argumentatie, 2de bullet : moet zijn 26/01/2013 i.p.v.
26/01/2016
 In het besluit is een vergissing geslopen in het adres van
ondervoorzitter Willem Delanghe, moet zijn Bredene i.p.v. Oostende
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secretaris: Katie Van de Weghe, p/a Centrumplein 1, 8450 Bredene
penningmeester: Sonny Poldervaart, Zeepaadje 9/2D, 8450 Bredene
Chiro Sas:
 Bart Ryckewaert, Roodborstjeserf 1, 8450 Bredene
 Gwenny Steen, Nieuwstraat 76, 8450 Bredene
210e FOS Open Scouting Dakota’s:
 Marijn De Vlieger, Duinenstraat 70, 8450 Bredene
 Gianni Aspeslagh, Frans Halsstraat 6, 8450 Bredene
Scouts en Gidsen Noordland:
 Willem Delanghe, Dorpsstraat 54, 8450 Bredene
 Soetkin Van Brabant, Kwadeweg 5, 8450 Bredene
Speelplein Jokkebrok:
 Sandra Pipelers, Noord-Edestraat 22/0101, 8450 Bredene
 Daisy Hoste, Nukkerwijkstraat 32, 8450 Bredene
Bizarre Sjarelkot:
 Nico De Rooze, Vredestraat 12, 8450 Bredene
 Sonny Pöldervaart, Zeepaadje 9/2D, 8450 Bredene
De Speelschommel: Roy Meesschaert, Nieuwpoortsesteenweg 473/0403,
8400 Oostende
Geïnteresseerde jongeren:
 Jana Viaene, Duinenstraat 288, 8450 Bredene
 Danny van Soerland, Schoonheidsleerlaan 4, 8450 Bredene
 Nick Vander Schaeghe, H. Zwaenepoelstraat 23, 8450 Bredene
 Robbert Eggers, Klemskerkestraat 26, 8450 Bredene
 Janick Pauwels, Nieuwstraat 73, 8450 Bredene
 Tim Riviere, Rietstraat 13, 8450 Bredene
 Alex Vande Wynckel, Mariakerkelaan 18, 8400 Oostende
 Dorothy Romain, Noord-Edestraat 77, 8450 Bredene
 Eveline Cloet, Paaphoek 15, 8450 Bredene

Punt 23: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2012

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 25/02/2013

39

Bevoegdheid



artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



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

Feiten, context

en argumentatie

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



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2012.

Punt 24: technische dienst - Markten en concessie. Voorwaarden standplaatsen op het
openbaar domein seizoenexploitaties 2013

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessies
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2004 tot wijziging van het besluit
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Verwijzingsdocumenten



van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen van
vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken en tot wijziging van artikel 6 van
het Koninklijk Besluit van 14/12/1959 waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en reclame maken
Ministerieel Besluit d.d. 19/09/2005 ter bekrachtiging van het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk, goedgekeurd door de
provincieraad West-Vlaanderen d.d. 12/05/2005
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust

voorwaarden voor standplaatsen
seizoenexploitaties 2013

op

het

openbaar

domein

-

Feiten, context

en argumentatie

Onder voorbehoud van het afleveren van een nieuwe strandconcessie door
de Vlaamse Overheid aan de gemeente dient het lastenboek voor
standplaatsen op het openbaar domein 2013 vastgesteld.



Jaarlijks worden de voorwaarden voor de standplaatsen op het openbaar
domein opnieuw vastgesteld. Onder deze concessies vallen eveneens de
particuliere strandcabines. De kostprijs van de inname van de standplaatsen
voor (particuliere) strandcabines, niet bestemd voor verhuring en verhuring
van ligstoelen, badpakken en badgerief kan dit jaar per standplaats van
maximum 3 meter wordt vastgesteld op 153 EUR.



De domeinconcessies strandpost 2 Duingat en strandpost 6 Hippodroom
voor de verkoop van consumptie-ijs, niet geestrijke dranken, confiserie en
zonnebrandcrème gekoppeld aan de exploitatie van de lavatory’s zijn in
2011 geëindigd. Vorig seizoen werd deze standplaats voor één jaar in
concessie gegeven.
Omdat de onderhandelingen met het Vlaams Gewest voor een langdurige
concessie nog niet volledig zijn afgehandeld, wordt voorgesteld deze
domeinconcessies nog eens gedurende één jaar (2013) in concessie te
geven. Er zal een openbare oproep tot mededinging worden gedaan.





Stemmen

Naar aanleiding van de nieuw ingevoerde belasting op roerende voorheffing
voor de inkomsten van de strandconcessies werd bij artikel 31
concessievergoeding verschuldigd aan de Vlaamse overheid, taksen,
belastingen en kosten volgende alinea toegevoegd :
 Alle taksen, belastingen en kosten, verschuldigd ingevolge de actuele of
toekomstige wetgeving, jegens de Belgische Staat, het Vlaams Gewest,
de provincie of gemeente of ander openbare instelling of maatschappij
uit hoofde van onderhavige concessie of op de terreinen, voorwerp van
onderhavige concessie, worden uitsluitend en volledig door de
concessiehouder gedragen.

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de standplaatsen op het
openbaar domein 2013 (seizoenexploitaties) vast te stellen.
De voorwaarden met referentienummer 130225p01-TA maken integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 25: technische dienst - Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie
2013. Verlenging overeenkomst 2010-2012 Gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening & Kust voor één jaar. Goedkeuring voorwaarden

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen
van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatief
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken jaargang 2010-2012

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de concessie overeenkomst zeedijk & strand niet
gedekt door de strandconcessie Gemeente Bredene - Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening & Kust
brief d.d. 31/01/2013 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening &
Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende



Feiten, context

en argumentatie


Sedert 2003 legt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, de voorwaarden van de
concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie, ter goedkeuring voor.
Ingevolge de opmaak van het PRUP Strand en Dijk dat in de loop van 2013
zal worden goedgekeurd, ontvingen wij van het Agentschap Maritieme
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Dienstverlening en Kust een verlenging voor 1 jaar van de
concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie 2010-2012.
De concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie blijft geldig onder dezelfde voorwaarden t.e.m. 31/12/2013.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
de concessieovereenkomst zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie (verlenging voor één jaar).
De voorwaarden van de concessieovereenkomst met referentienummer
130225p02-TA maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 26: bibliotheek - Aanduiden van de afgevaardigden van het gemeentebestuur in het
beheersorgaan bibliotheek. Opheffen en opnieuw vaststellen organiek reglement
beheersorgaan bibliotheek

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)


Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 houdende vaststelling van
de beheersvorm van de plaatselijke openbare bibliotheek "De Leestuin"
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Feiten, context

en argumentatie













beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/03/2001 houdende wijziging van de
samenstelling van de beheersvorm van de plaatselijke openbare bibliotheek
"De Leestuin"
verslag van de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek d.d.
28/11/2012
organiek reglement beheersorgaan bibliotheek
voorstel organiek reglement beheersorgaan bibliotheek 2013

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad dient het
beheersorgaan bibliotheek opnieuw te worden samengesteld.
De samenstelling van het beheersorgaan bibliotheek wordt decretaal
geregeld door artikel 9 b) van het zogenaamde Cultuurpactdecreet.
 Deze paragraaf houdt concreet in dat het beheersorgaan bestaat uit
afgevaardigden van het gemeentebestuur én vertegenwoordigers van de
gebruikers en van de filosofische en ideologische strekkingen.
 Deze paragraaf stelt verder dat voor de afgevaardigden van het
gemeentebestuur het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in
acht moet worden genomen. De afgevaardigden van het
gemeentebestuur moeten met andere woorden een evenredige
weerspiegeling vormen van de gemeenteraad. De concrete
berekeningswijze hiervoor wordt niet voorgeschreven door het
decreet.
De beslissingen van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 en 5/03/2001 vormen
samen het eigenlijke organiek reglement van de bibliotheek. Dit schrijft als
berekeningswijze de evenredige vertegenwoordiging via het “proportioneel
stelsel” voor, wat inhoudt dat mogelijk niet alle partijen uit de
gemeenteraad vertegenwoordigd zullen zijn.
Het beheersorgaan bibliotheek adviseert deze bepaling in het organiek
reglement te wijzigen tot een berekening via het proportioneel stelsel met
voorafname (LISO-stelsel). Dit is een proportionele verdeling waarbij eerst
reeds aan alle fracties 1 mandaat wordt toegekend. De overige mandaten
worden dan puur proportioneel verdeeld.
Het beheersorgaan bibliotheek adviseert verder om
 bij de samenstelling ook afgevaardigden uit de erkende gemeentelijke
adviesraden toe te voegen
 bij het aanduiden van de vertegenwoordigers rekening te houden met
engagement. Verschillende leden van het beheersorgaan kwamen in het
verleden niet of nauwelijks naar de vergaderingen.
Een berekening op basis van het LISO-stelsel leidt tot volgende verdeling
van mandaten binnen het beheersorgaan bibliotheek:
 Sp.a: 5
 CD&V: 2
 N-VA: 3
 Open Vld: 1
De afgevaardigden van het gemeentebestuur worden aangeduid door de
gemeenteraad en hoeven geen gemeenteraadsleden te zijn.
Door de politieke fracties in de gemeenteraad werden volgende kandidaten
voorgedragen om te zetelen in het beheersorgaan bibliotheek:
 Namens de Sp.a-fractie : Nathalie Caestecker, Renée Degruyter, Sandy
Dobbelaere, Glenn Lejon en Françoise Praet
 Namens de CD&V-fractie : Luc Decramer en Luc Van Canneyt
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Stemmen

Namens de N-VA- fractie : Eva Adam, Dirk Cattoir en Pascale Hoste
Namens de Open Vld-fractie : Ann Bryon

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigden in het beheersorgaan bibliotheek
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 er worden 25 stembriefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Nathalie Caestecker bekomt 25 stemmen
 Renée Degruyter bekomt 25 stemmen
 Sandy Dobbelaere bekomt 25 stemmen
 Glenn Lejon bekomt 25 stemmen
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen
 Luc Decramer bekomt 25 stemmen
 Luc Van Canneyt bekomt 25 stemmen
 Eva Adam bekomt 25 stemmen
 Dirk Cattoir bekomt 25 stemmen
 Pascale Hoste bekomt 25 stemmen
 Ann Bryon bekomt 25 stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het organiek reglement van het beheersorgaan
bibliotheek op te heffen en opnieuw vast te stellen. Het reglement maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om namens het gemeentebestuur volgende personen
af te vaardigen in het beheersorgaan bibliotheek:
 Nathalie Caestecker
 Renée Degruyter
 Sandy Dobbelaere
 Glenn Lejon
 Françoise Praet
 Luc Decramer
 Luc Van Canneyt
 Eva Adam
 Dirk Cattoir
 Pascale Hoste
 Ann Bryon
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Punt 27: technische dienst - Straatmeubilair.
Vaststellen van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen van de opdracht van levering en plaatsing van 5
picknicksets

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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



inplantingsplan + foto’s locaties

Feiten, context

en argumentatie





In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van straatmeubilair. Voorgesteld wordt dit jaar een
gedeelte van het krediet aan te wenden voor de aankoop van een 5-tal
picknicksets. Deze zouden worden ingeplant op volgende locaties:
- Driftweg, ter hoogte van de Schoonheidsleerlaan, onder voorbehoud
van akkoord Vlaams Gewest
- omgeving tunnel onder Koninklijke Baan ter hoogte van de Koerslaan,
onder voorbehoud van akkoord Vlaams Gewest
- rotonde Zandstraat-Klemskerkestraat
- fietspad Bredene-Oudenburg
- Dorpsplein
Voorwaarden
- Tafelblad en zitgedeelte in FSC hardhout
- Duurzaam, splintervrij en weerbestendig
- Comfortabel en ergonomisch (toegankelijk voor rolstoelgebruikers)
- Stevige fundatie
- Esthetisch
Kostprijsraming
3.000 EUR/picknickset
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Financiële
gevolgen

Gunningscriteria
- Prijs – 40 punten
- Ergonomie en comfort – 30 punten
- Esthetiek – 30 punten
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming (15.000 EUR, montage, plaatsing en btw
inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van
levering en plaatsing van 5 picknicksets.

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

Tussenkomsten






Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.000 EUR 421 13/13 741-52
A.P.-code 10.4.01
25.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die met genoegen vaststelt dat met voorliggend
dossier opnieuw een voorstel van zijn fractie wordt gerealiseerd. Met
betrekking tot de vooropgestelde inplanting van deze picknicktafels
formuleert
het
raadslid
opmerkingen
over
de
inplanting
Schoonheidsleerlaan en rotonde Zandstraat. Het raadslid meent dat een
inplanting t.h.v. kruispunt Driftweg/Zeelaan of Driftweg/Parklaan eerder
aangewezen is dan ter hoogte van de Schoonheidsleerlaan, aangezien de
kruispunten Zeelaan en Parklaan zich situeren langs een fietsroute wat niet
het geval is voor de Schoonheidsleerlaan. De rotonde Zandstraat ligt dan
wel langs een fietsroute, maar is minder geschikt door het drukke verkeer.
Het raadslid suggereert hier de hoek Zuid-Oostwijk/Zandstraat.
Raadslid Kris Opdedrynck die ervoor pleit om ter hoogte van deze
picknicktafels vuilnisemmers te plaatsen die selectieve inzameling mogelijk
maken.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat er voldoende vuilnisrecipiënten
in voorraad zijn en dat de plaatsing van deze tafels zal gepaard gaan met het
plaatsen van voldoende vuilnisbakken. Inzake de inplanting van de
picknicktafels antwoordt de schepen dat de suggesties/voorstellen in
overweging zullen worden genomen bij de beslissing hieromtrent door het
college van burgemeester en schepenen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en de kostprijsraming (15.000
EUR, montage, plaatsing en btw inclusief) van de opdracht van levering en
plaatsing van 5 picknicksets.
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Voorwaarden
- Tafelblad en zitgedeelte in FSC hardhout
- Duurzaam, splintervrij en weerbestendig
- Comfortabel en ergonomisch (toegankelijk voor rolstoelgebruikers)
- Stevige fundatie
Gunningscriteria
- Prijs – 40 punten
- Ergonomie en comfort – 30 punten
- Esthetiek – 30 punten

Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van levering
en plaatsing, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure.

Punt 28: technische dienst - Openbare werken. Masterplan Dorp. Uitvoering van wegenisen rioleringswerken in de Duinenstraat tussen Vloedstraat en Fritz Vinckelaan. Vaststellen
van de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van
de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, kostprijsraming en wijze van
gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen
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Verwijzingsdocumenten






Feiten, context

en argumentatie







RUP “Zeelaan-deel 1”, goedgekeurd door de deputatie op 22 januari 2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten tot opmaak van een masterplan voor de zone Dorp
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing aan Grontmij van de opdracht van diensten tot
opmaak van een masterplan voor de zone Dorp
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken in de Duinenstraat tussen Vloedstraat en
Fritz Vinckelaan, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking

In het investeringsbudget 2013 is krediet ingeschreven voor het financieren
van enerzijds de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van
wegenis- en rioleringswerken in de Duinenstraat tussen Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking (12.500 EUR) en anderzijds de 1° fase van de opdracht van
werken (175.000 EUR), dit in het kader van de uitvoering van het
Masterplan Dorp. Het college van burgemeester en schepenen heeft
Grontmij, in zitting van 15/06/2011, toegewezen de opdracht van diensten
voor de opmaak van een masterplan Dorp.
Met de opmaak van het masterplan Dorp heeft ons bestuur de intentie om
een globale en geïntegreerde visie uit te werken voor de deelkern Dorp en
zijn omgeving. Vanuit een grondige analyse van de bestaande omgeving zal
een concreet stappenplan worden uitgewerkt om de functionaliteit en
ruimtelijke beeldkwaliteit van het openbaar domein binnen de deelkern te
versterken. Hierbij zal zowel rekening gehouden worden met de gewenste
verkeerssituatie binnen Bredene-Dorp met bijzondere aandacht voor de
zwakke weggebruiker, het garanderen van voldoende parkeervoorzieningen
en voorzieningen op vlak van openbaar vervoer, als met de herwaardering
van de verblijfs- en ontmoetingsruimtes en de historische eigenheid van
Bredene-Dorp. In het kader van dit masterplan dringen zich volgende
strategische doelstellingen op:
- Maximaal inspelen op de historische eigenheid en identiteit van
Bredene-Dorp
- Aandacht voor een kwalitatief en functioneel publiek domein
- Afstemming van de wegenis en bijhorende parkeervoorzieningen op zijn
specifiek gebruik, verkeersfunctie en ruimtelijke context
- Behoud van waardevolle relaties met het omliggend open landschap
(zichtassen, fietsroutes….)
Overwegende dat de riolen in de Duinenstraat tussen de rotonde en Fritz
Vinckelaan zich in een erbarmelijke toestand bevinden met als gevolg
diverse verzakkingen in het wegdek, waardoor de verkeersveiligheid in het
gedrang komt, is het aangewezen dringend over te gaan tot het aanstellen
van een ontwerper voor het opmaken van een studie van wegenis- en
rioleringswerken en vervolgens de uitvoering van een eerste deel van deze
openbare werken. Deze ingreep is de tweede fase van uitvoering van het
toekomstig masterplan Dorp. De eerste fase “Herinrichting van basket- en
voetbalterrein Dorpsplein” dateert van vorig jaar.
Het ontwerp bestek van de studieopdracht voorziet 3 gunningscriteria,
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Financiële
gevolgen

meer bepaald:
- Prijs (opgave van een korting op de vaste barema’s, vastgesteld door de
KVIV – barema I-klasse I-januari 2004) – 50 punten
- Voorgestelde methodologie en wijze van aanpak in functie van de
voorliggende opdrachtomschrijving – 25 punten
- Concrete prestaties en acties, die de dienstenverlener zal ondernemen
om te komen tot het in het bestek aangegeven product en het door de
dienstverlener voorgestelde procesverloop – 25 punten
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van de
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken in de Duinenstraat tussen Vloedstraat en
Fritz Vinckelaan, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking + kostprijsraming (12.500 EUR), alsook de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Ontwerper wegenis12.500 EUR 421 13/13 731-60
en
rioleringswerken
A.P.-code 13.1.25
Duinenstraat
tussen
12.500 EUR
Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan (masterplan
Dorp)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de
Duinenstraat, gedeelte tussen Vloedstraat en Fritz Vinckelaan, leiding, toezicht
en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking + kostprijsraming (12.500
EUR, btw inclusief).
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van
diensten, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure.
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Punt 29: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van semiondergrondse afvalcontainers (5e fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en
de wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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. 23/05/2005
houdende goedkeuring van het voorstel van de firma Molok Benelux,
Europark 1003, 3530 Houthalen om tijdens een proefperiode van 4
maanden (van 01/06 t.e.m. 30/09/2005) kosteloos gebruik te maken van 2
Mini-Molok containers (1 x 200 liter en 1 x 300 liter) voor het deponeren
van restafval op het strand
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende vaststelling van
de lasten en voorwaarden, kostprijsraming (12.489,62 EUR - incl. btw) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van 13 semiondergrondse afvalcontainers 300 liter bestemd voor de strandposten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/03/2009
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 13 Mini-Molok
containers 300 liter type standaard, bestemd voor de strandposten aan
Molok West-Europe, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van
12.489,62 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/02/2010 houdende vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming (24.150 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van 21 semi-ondergrondse
afvalcontainers bestemd voor diverse strandposten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/03/2010
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 21 Mini-Molok
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Feiten, context

en argumentatie




containers 300 liter type standaard met houten afwerking aan Molok WestEurope, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van 21.682,35 EUR
(incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/04/2010 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de milieusamenwerkingsovereenkomst (basisniveau)
tussen de Gemeente Bredene en de Vlaamse overheid
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/06/2010
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 3 Mini-Molok
containers 300 liter type standaard met houten afwerking aan Molok WestEurope, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van 3.097,48 EUR
(incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/02/2011
houdende toewijzing van de opdracht van levering van 10 Mini-Molok
containers 300 liter type standaard met houten afwerking aan Molok WestEurope, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van 9.265,33 EUR
(btw en levering inclusief)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/01/2012
houdende het verlengen van de milieusamenwerkingsovereenkomst
(basisniveau) met de Vlaamse overheid tot en met 31/12/2012 met als doel
een actief en resultaatgericht beleid te voeren inzake 10 milieuthema’s
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/02/2012 houdende vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming (9.076 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van 2 semi-ondergrondse
afvalcontainers (5.000 liter) + huur kraan, bestemd voor de strandposten
nrs. 2 en 6 (verzamelpunten)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2012
houdende volgende toewijzingen:
 opdracht van levering van 2 Molok containers 5.000 liter voorzien van
een zelfsluitend slot in houtafwerking en draagzak aan Molok WestEurope nv, Europark 1003, 3530 Houthalen voor de prijs van 8.276,98
EUR (incl. btw en transport)
 opdracht van werken (± 10 uur) voor het maken van 2 putten
(strandposten 2 en 6), bestemd voor het plaatsen van Molok containers
5.000 liter aan bvba Grondwerken De Rese, Zwanenlaan 4, 8400
Oostende voor de prijs van 726 EUR (incl. btw en machinist)

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 10.000 EUR ingeschreven
voor de financiering van de opdracht van levering van strandafvalcontainers
bestemd voor de diverse strandposten.
De afvalcontainer is een semi-ondergrondse afvalcontainer. Het betreft een
stijlvol afgewerkte container waarvan het volume twee derden keurig en
veilig weggestopt zit onder de grond (beperkte geurhinder en
plaatsbesparend). Er zijn al 47 van deze afvalcontainers (300 l) in gebruik op
de diverse strandposten. Vorig jaar werden 2 ondergrondse afvalcontainers
5.000 l aangekocht die t.h.v. de strandposten nrs. 2 en 6 werden ingeplant
(verzamelpunten).
Door onze technische dienst uitvoering wordt gevraagd om eveneens 2
grote ondergrondse verzamelpunten (5.000 liter) te creëren ter hoogte van
de strandposten 1 en 3.
 kostprijsraming: 8.350 EUR (incl. btw)
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Financiële
gevolgen

De plaatsing van de containers kan uitgevoerd worden in eigen regie, mits
het huren van een kraan + machinist
 vermoedelijke duur: één uur
 kostprijsraming: 726 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Strandafvalcontainers
(5e fase) strandposten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
9.076 EUR 352/744-51/13/13
A.P.-code 8.4.07
10.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden, kostprijsraming (9.076 EUR – incl. btw)
en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) vast van de opdracht van levering van 2 semiondergrondse afvalcontainers (5.000 liter met houten afwerking) + huur kraan
met bestuurder, bestemd voor de strandposten 1 en 3.

Punt 30: technische dienst - Overheidsopdrachten. Herinrichting speelzone Staessenstraat
tot multifunctioneel sportterrein. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de
wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende het vaststellen
van de plannen, het bestek, de kostprijsraming, alsook de wijze van gunnen
van de opdracht van riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden
Wegheplein
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2011
houdende toewijzing van deel 1a van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat
en het gedeelte Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en
Steenovenstraat aan ASWEBO nv, Booiebos 4, 9031 Drongen voor de prijs
van 620.398,47 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/01/2012
houdende toewijzing van deel 1b (106.603,69 EUR – incl. btw - ten laste van
WVI) + deel 2 (880.551,73 EUR – incl. btw - ten laste van ons bestuur) van
de opdracht van riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden
Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat en het gedeelte
Spaarzaamheidstraat, tussen Michel Vanden Wegheplein en Steenovenstraat
aan ASWEBO nv, Booiebos 4, 9031 Drongen voor de prijs van 987.155,42
EUR (incl. btw)





Feiten, context

en argumentatie



Vorig jaar werden door ons bestuur weg- en rioleringswerken uitgevoerd
op het Michel Vanden Wegheplein, 2e deel van de Staessenstraat en in het
gedeelte van de Spaarzaamheidstraat, tussen het Michel Vanden Wegheplein
en de Steenovenstraat. In het kader van deze werken, maar in het
bijzonder
met aandacht voor de creatieve voorzieningen, wordt
voorgesteld om een multifunctioneel sportterrein te creëren op het einde
van de Staessenstraat, dit analoog met de sportterreinen op het domein
Grasduinen en het Dorpsplein.
Beschrijving multifunctioneel sportterrein
 Afmetingen: ± 10 m x ± 19 m
 De synthetische grasmat dient voorzien van een witte multisportbelijning
 Vorm - structuur
 Het speelterrein dient te bestaan uit een stalen structuur die
gemetalliseerd is en gegalvaniseerd
 Alle kaders dienen gebetonneerd
 Voorzien van afgestompte hoeken 45° voorzien met een minimum
afmeting van ± 2 meter
 Afstand basketbalbord frontpaneel min. 0,6 m
 Basketbalring op reglementaire hoogte
 1 enkele toegang naar speelterrein, meer bepaald via de doelen
(geen poortje of chicane)
 Frontpanelen en zijwanden
 De metalen kaders dienen bevestigd met antivandalisme bouten
 De houten planken dienen op metalen kaders bevestigd met inox
antivandalisme bouten
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Vastklemmende hoekijzers over de volledige lengte en breedte
zorgen dat het kunstgras niet kan worden opgetild (geen aparte
hoekijzers)
 Bevestiging van de planken op de kaders op de structuur door
middel van antivandalisme inoxmoeren en bouten (revetten of
nagels zijn niet toegelaten)
 Afmetingen frontpanelen:
 Hoogte: minimum 3 meter
 Lengte: minimum 5 meter
 Toevoeging aan de frontpanelen van gekleurde panelen – RAL 5010
(complementair bij de houten planken)
 De maximale afstand tussen 2 palen van de fontons mag niet meer
dan 1 meter bedragen
 Tussen de 2 palen dient een volledige metalen kader voorzien, met
in het midden daarvan nog een extra metalen versterking (minstens
iedere 70 cm dienen de planken bevestigd op een metalen
constructie)
Belangrijk
 Aparte beschermingsprofielen in de doelen die bevestigd worden in
het asfalt zijn niet toegestaan
 De palen dienen perfect geïntegreerd in de panelen en dit om
vlakke oppervlaktes te garanderen aan de binnenkant (geen ronde
en/of uitstekende palen)
 Houten planken/panelen dienen steeds bevestigd te worden op
metalen frames (bevestiging hout op hout is niet toegestaan)
 Het terrein moet voorzien worden van vier hoeken van 45°
Grondbekleding
 Het kunstgras dient voorzien van natuurlijk kwartszand, dat in
ronde korrels gedroogd wordt
 Grootte van de korrels (tussen 0,2 en 0,8 mm)
 Hoeveelheid: ± 25 kg/m²
 De hoogte van de vezels bedraagt minimum 20 mm en heeft een
latex bodemlaag van minimum 2 mm
 De vezels dienen bestand tegen UV-stralen
 Waterdoorlaatbaarheid van het kunstgras: minimum 50
liter/minuut/m²
De belijning heeft een breedte van ongeveer 5 cm
Uitrusting
 Elk frontpaneel dient te bevatten:
 Een doel van 3m x 2m x 1m met doelnet
 Een halve-maanvormig basketbalpaneel met versterkte anticorrosie basketbalring. De ring is bevestigd op reglementaire
hoogte. Het geheel van bord en ring is met klinkbouten op de
metalen structuur bevestigd
 Multifunctionele metalen palen aan de buitenkant van het
terrein voor de bevestiging van een centraal net. Het monteren
en demonteren van het net op verschillende hoogten moet snel
en eenvoudig kunnen gebeuren. Het opspansysteem moet
geïntegreerd zijn in het net
Garanties:
 10 jaar tegen houtrotting en ziektekiemen
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Financiële
gevolgen

 10 jaar tegen corrosie van metalen onderdelen
 5 jaar voor kunstgras tegen een voortijdige slijtage van de vezels
 Materiaalbeschrijving
Componenten en materialen
 Palen dienen gemaakt van metaalgecoat, gegalvaniseerd staal met
afmetingen van ± 100x50x3 mm, wat de stevigheid en juiste
uitlijning van de omheining dient te garanderen. Metalen frames van
50x40x2mm dienen de stijfheid te waarborgen en dienen op hun
beurt versterkt te worden door middel van verticale steunen.
Metalen frames van 3 m x 2 m (100x50x3mm)
 Metalen bastketframes (100x50x3 mm)
 Basketborden: triplex bedekt met glasvezel
 Metalen kappen (± 4 mm dik) op de toppen van alle palen
 Leuningen dienen gemaakt te zijn van gecertificeerd hardhout uit
gecontroleerde en gecertificeerde bosbouw (30 x 120 mm). De
leuningen dienen aan de bovenste dwarsbalk van de metalen frames
te worden bevestigd. De kappen die op iedere paal dienen gelast,
beschermen en verbergen de verbindingen tussen segmenten van de
leuningen
 De houten panelen dienen vervaardigd te worden uit
drukgeïmpregneerd klasse IV pijnboomhout en bevestigd te worden
op een metalen frame waaraan ze de schokken doorgeven
 Verfbehandeling
 Staalstralen: hoogdrukstalen met metaaldeeltjes om minuscule
oneffenheden op het oppervlak te creëren
 Metaalcoating: onder druk opspuiten van zink tot een dikte van
60 tot 80 µm (d.w.z. een laag die twee- tot driemaal dikker is
dan bij de normale thermische verzinking). Schuren en blowen
 Poederbehandeling met polyester in een dikte van 140 tot 106
µm
 Uitharden in de oven: 220°C
 De twee multifunctionele palen, die met bouten aan de buitenzijde
van het speeloppervlak bevestigd dienen te worden, hebben een
middennet met vier verschillende hoogten (tennis – badminton –
volleybal). Het spanmechaniek dient op het net te worden
gemonteerd.
 De doelachterwanden (3x2) die in de bogen zijn geïntegreerd,
dienen ontworpen te zijn voor netten van polyethyleen (45 x45 mm
mazen) en aan het frame te worden bevestigd door middel van
lasringen. Een horizontale balk die aan de palen moet worden
bevestigd, dient in het midden met een moer in de ondergrond
vastgezet. De doelingangen bezitten vier gelaste (brommerwerende
drempels, waarvan één uitneembaar is voor onderhoud en betere
toegankelijkheid).
 Fundering: alle metalen palen worden in betonblokken van
400x400x600 mm geplaatst.
Kostprijsraming: 45.000 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving
Inrichting
multifunctioneel
sportterrein
Staessenstraat

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
45.000 EUR 761/725-54/13/13
A.P.-code 14.2.01
45.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (45.000 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering en
bijkomend plaatsing van en multifunctioneel sportterrein in de Staessenstraat.
Beschrijving multifunctioneel sportterrein
 Afmetingen: ± 10 m x ± 19 m
 De synthetische grasmat dient voorzien van een witte multisport-belijning
 Vorm - structuur
 Het speelterrein dient te bestaan uit een stalen structuur die
gemetalliseerd is en gegalvaniseerd
 Alle kaders dienen gebetonneerd
 Voorzien van afgestompte hoeken 45° voorzien met een minimum
afmeting van ± 2 meter
 Afstand basketbalbord frontpaneel min. 0,6 m
 Basketbalring op reglementaire hoogte
 1 enkele toegang naar speelterrein, meer bepaald via de doelen (geen
poortje of chicane)
 Frontpanelen en zijwanden
 De metalen kaders dienen bevestigd met antivandalisme bouten
 De houten planken dienen op metalen kaders bevestigd met inox
antivandalisme bouten
 Vastklemmende hoekijzers over de volledige lengte en breedte zorgen
dat het kunstgras niet kan worden opgetild (geen aparte hoekijzers)
 Bevestiging van de planken op de kaders op de structuur door middel
van antivandalisme inoxmoeren en bouten (revetten of nagels zijn niet
toegelaten)
 Afmetingen frontpanelen:
 Hoogte: minimum 3 meter
 Lengte: minimum 5 meter
 Toevoeging aan de frontpanelen van gekleurde panelen – RAL 5010
(complementair bij de houten planken)
 De maximale afstand tussen 2 palen van de fontons mag niet meer dan 1
meter bedragen
 Tussen de 2 palen dient een volledige metalen kader voorzien, met in
het midden daarvan nog een extra metalen versterking (minstens iedere
70 cm dienen de planken bevestigd op een metalen constructie)
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Belangrijk
 Aparte beschermingsprofielen in de doelen die bevestigd worden in het
asfalt zijn niet toegestaan
 De palen dienen perfect geïntegreerd in de panelen en dit om vlakke
oppervlaktes te garanderen aan de binnenkant (geen ronde en/of
uitstekende palen)
 Houten planken/panelen dienen steeds bevestigd te worden op metalen
frames (bevestiging hout op hout is niet toegestaan)
 Het terrein moet voorzien worden van vier hoeken van 45°
Grondbekleding
 Het kunstgras dient voorzien van natuurlijk kwartszand, dat in ronde
korrels gedroogd wordt
 Grootte van de korrels (tussen 0,2 en 0,8 mm)
 Hoeveelheid: ± 25 kg/m²
 De hoogte van de vezels bedraagt minimum 20 mm en heeft een latex
bodemlaag van minimum 2 mm
 De vezels dienen bestand tegen UV-stralen
 Waterdoorlaatbaarheid van het kunstgras: minimum 50 liter/minuut/m²
 De belijning heeft een breedte van ongeveer 5 cm
Uitrusting
 Elk frontpaneel dient te bevatten:
 Een doel van 3m x 2m x 1m met doelnet
 Een halve-maanvormig basketbalpaneel met versterkte anti-corrosie
basketbalring. De ring is bevestigd op reglementaire hoogte. Het
geheel van bord en ring is met klinkbouten op de metalen structuur
bevestigd.
 Multifunctionele metalen palen aan de buitenkant van het terrein
voor de bevestiging van een centraal net. Het monteren en
demonteren van het net op verschillende hoogten moet snel en
eenvoudig kunnen gebeuren.
Het opspansysteem moet
geïntegreerd zijn in het net
Garanties:
 10 jaar tegen houtrotting en ziektekiemen
 10 jaar tegen corrosie van metalen onderdelen
 5 jaar voor kunstgras tegen een voortijdige slijtage van de vezels
Materiaalbeschrijving
 Componenten en materialen
 Palen dienen gemaakt van metaalgecoat, gegalvaniseerd staal met
afmetingen van ± 100x50x3 mm, wat de stevigheid en juiste uitlijning
van de omheining dient te garanderen. Metalen frames van 50x40x2mm
dienen de stijfheid te waarborgen en dienen op hun beurt versterkt te
worden door middel van verticale steunen. Metalen frames van 3 m x 2
m (100x50x3mm)
 Metalen bastketframes (100x50x3 mm)
 Basketborden: triplex bedekt met glasvezel
 Metalen kappen (± 4 mm dik) op de toppen van alle palen
 Leuningen dienen gemaakt te zijn van gecertificeerd hardhout uit
gecontroleerde en gecertificeerde bosbouw (30 x 120 mm). De
leuningen dienen aan de bovenste dwarsbalk van de metalen frames te
worden bevestigd. De kappen die op iedere paal dienen gelast,
beschermen en verbergen de verbindingen tussen segmenten van de
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leuningen
De houten panelen dienen vervaardigd te worden uit
drukgeïmpregneerd klasse IV pijnboomhout en bevestigd te worden op
een metalen frame waaraan ze de schokken doorgeven
Verfbehandeling
 Staalstralen:
hoogdrukstalen met metaaldeeltjes om minuscule
oneffenheden op het oppervlak te creëren
 Metaalcoating: onder druk opspuiten van zink tot een dikte van 60 tot
80 µm (d.w.z. een laag die twee- tot driemaal dikker is dan bij de
normale thermische verzinking). Schuren en blowen
 Poederbehandeling met polyester in een dikte van 140 tot 106 µm
 Uitharden in de oven: 220°C
 De twee multifunctionele palen, die met bouten aan de buitenzijde van
het speeloppervlak bevestigd dienen te worden, hebben een middennet
met vier verschillende hoogten (tennis – badminton – volleybal). Het
spanmechaniek dient op het net te worden gemonteerd
 De doelachterwanden (3x2) die in de bogen zijn geïntegreerd, dienen
ontworpen te zijn voor netten van polyethyleen (45 x45 mm mazen) en
aan het frame te worden bevestigd door middel van lasringen. Een
horizontale balk die aan de palen moet worden bevestigd, dient in het
midden met een moer in de ondergrond vastgezet. De doelingangen
bezitten vier gelaste (brommerwerende drempels, waarvan één
uitneembaar is voor onderhoud en betere toegankelijkheid).
 Fundering: alle metalen palen worden in betonblokken van
400x400x600 mm geplaatst.




Punt 31: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Vaststellen van het
programma 2013

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond





Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van
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Verwijzingsdocumenten









Feiten, context 
en argumentatie



het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuvergunning (VLAREM II)
Decreet d.d. 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/10/2004 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
Decreet d.d. 24/12/2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 (Programmadecreet), inzonderheid artikel 86

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/10/2007 houdende vaststelling van
het ontwerp zoneringsplan voor de gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de kaderovereenkomst met de VMW inzake het
verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van de kaderovereenkomst Gemeente BredeneVMW inzake het verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud
en de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het definitief
zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/02/2012 houdende vaststelling van
het programma-takenpakket 2012 Rio Act

Op 05/05/2008 heeft de Gemeente Bredene met de cvba VMW een
overeenkomst afgesloten betreffende de uitbouw, het onderhoud en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel (taken inzake de planning, de
(uit)bouw en de exploitatie van deze infrastructuur en het oplossen van de
juridische en administratieve randproblemen, die zich ter zake stellen). De
VMW, die de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van onze
gemeente, biedt hierbij een specifiek dienstenpakket aan, dat ontwikkeld is
voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet. Voor de
invulling en uitvoering van dit dienstenpakket heeft de VMW,
overeenkomstig de vigerende regelgeving inzake overheidsopdrachten, een
kaderovereenkomst afgesloten met nv Aquafin (samenwerkingsproject Rio
Act). De VMW kan naast nv Aquafin, ook andere onderaannemers
engageren voor taken andere dan deze opgenomen in de
kaderovereenkomst VMW-nv Aquafin.
Mogelijke taken
- Inventarisatie bestaand rioleringsstelsel
- Uitwerken onderbouwde visie voor uitbouw van een rioleringsstelsel
(detecteren ecologische en hydraulische knelpunten, ontwikkelen
toekomstvisie voor verdere uitbouw rioleringsstelsel etc…)
- Jaarlijks opmaken van een rollend investerings-, onderhouds- en
renovatieprogramma en instaan voor de volledige coördinatie en realisatie
ervan
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- Dagelijks beheer volledig rioleringsstelsel
- Klantencontactcentrum
- Boekhoudkundige ondersteuning
De technische administratie stelt voor het programma-takenpakket 2013
Rio Act als volgt samen te stellen:
Investeringsbudget
-Afkoppelen strandpost 6 - Koerslaan (drukleiding) – studie,
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en werken –
150.000 EUR
Strandpost 6 is niet aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel.
Indertijd werd bij de bouw van een nieuwe reddingspost een IBA (installatie
individuele behandeling van afvalwater) gebouwd. Deze installatie heeft
echter nooit naar behoren gefunctioneerd. Grote en plotse overcapaciteit
kan niet worden verwerkt. Vandaar de noodzaak deze door een persleiding
te verbinden met de riool Kapelstraat.
Beschrijving werken
-Rioleringswerken (110 m rioleringsbuis, doorboren boorkop voor HDPEleiding en doortrekken van deze leiding 2 x 326 meter, boorinstallatie,
inspectieputten, aansluiten geboorde leidingen op ontworpen pompput en
inspectieput, prefab pompput en compacte binnenkast en afschaffen
bestaande IBA)
-Opbraak en herstel KWS, affrezen en heraanleg KWS, opbraak en herstel
betonstraatstenen, borduren en greppels, straatkolken en signalisatie)
-Project “Afkoppelen campings” – studie (voorontwerp-ontwerp)
– 50.000 EUR
De VMM heeft reeds in zijn investeringsprogramma 2005 de afkoppeling van
het collectorennetwerk Bredene-De Haan voorzien. Concreet betreft dit
vooral de aanleg van een gescheiden riolering (afvalwater-hemelwater)
doorheen de Bredense campingzone.
Ons bestuur heeft zich geëngageerd om initiatieven uit te werken om de
exploitanten van terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven te bewegen
om in de toekomst hun rioleringsstelsel volledig te scheiden (RWA en
DWA) en dit via een engagementsverklaring ten aanzien van de VMM.
Opdat de Bredense kampeerterreinen gescheiden zouden kunnen aansluiten
op het collectorennet dient bestaande rioleringstoestand in kaart gebracht
en enkele mogelijke oplossingen uitgewerkt (plannen bestaande en
ontworpen toestand etc…)
Exploitatiebudget
Dagelijks
beheer
pompstations
Brugsesteenweg – 13.100 EUR
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-Ingrepen pompstation Hasseltstraat om de terugstroming vanuit het
grachtenstelsel te vermijden
-Aansluiting 2 pompstations op alarmcentrale
-Alarmbewaking jaarlijkse grondige inspectie pompinstallaties, preventief
onderhoud, interventies bij alarmmelding en ruimingswerken
(Hasseltstraat eenmaal per jaar en Brugsesteenweg tweemaal per jaar)
- Hydraulische adviezen – 4.200 EUR
- Coördinatie en management Rio Act takenpakket – 10.500 EUR
Coördinatie, organisatie, management en afstemming van de verschillende
taken binnen het Rio Act takenpakket, financiële en juridische opvolging,
boekhoudkundige dienstverlening, overleg en communicatie gemeente


Financiële
gevolgen

Omdat het krediet, ingeschreven in het exploitatiebudget 2013, voor het
financieren van het takenpakket Rio Act 2013-exploitatiebudget (dagelijks
beheer pompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat, hydraulische
adviezen + coördinatie en management Rio Act takenpakket), ontoereikend
is, wordt de gemeenteraad voorgesteld over te gaan tot het voorzien van
extra krediet bij gewone budgetwijziging 2013.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Afkoppelen strandpost 6
-Koerslaan (persleiding)
-studie,
veiligheidscoördinatie en
werken
Afkoppelen
(studie)

campings

Dagelijks
beheer
pompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat,
hydraulische adviezen +
coördinatie
en
management Rio Act
takenpakket
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het programma-takenpakket 2013 Rio Act als volgt vast:
Investeringsbudget
-Afkoppelen strandpost 6 - Koerslaan (drukleiding) – studie,
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en werken –
150.000 EUR
Strandpost 6 is niet aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Indertijd
werd bij de bouw van een nieuwe reddingspost een IBA (installatie individuele
behandeling van afvalwater) gebouwd. Deze installatie heeft echter nooit naar
behoren gefunctioneerd. Grote en plotse overcapaciteit kan niet worden
verwerkt. Vandaar de noodzaak deze door een persleiding te verbinden met de
riool Kapelstraat.
Beschrijving werken
-Rioleringswerken (110 m rioleringsbuis, doorboren boorkop voor HDPEleiding en doortrekken van deze leiding 2 x 326 meter, boorinstallatie,
inspectieputten, aansluiten geboorde leidingen op ontworpen pompput en
inspectieput, prefab pompput en compacte binnenkast en afschaffen bestaande
IBA)
-Opbraak en herstel KWS, affrezen en heraanleg KWS, opbraak en herstel
betonstraatstenen, borduren en greppels, straatkolken en signalisatie)
-Project “Afkoppelen campings” – studie (voorontwerp-ontwerp) –
50.000 EUR
De VMM heeft reeds in zijn investeringsprogramma 2005 de afkoppeling van het
collectorennetwerk Bredene-De Haan voorzien. Concreet betreft dit vooral de
aanleg van een gescheiden riolering (afvalwater-hemelwater) doorheen de
Bredense campingzone.
Ons bestuur heeft zich geëngageerd om initiatieven uit te werken om de
exploitanten van terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven te bewegen om
in de toekomst hun rioleringsstelsel volledig te scheiden (RWA en DWA) en dit
via een engagementsverklaring ten aanzien van de VMM. Opdat de Bredense
kampeerterreinen gescheiden zouden kunnen aansluiten op het collectorennet
dient bestaande rioleringstoestand in kaart gebracht en enkele mogelijke
oplossingen uitgewerkt (plannen bestaande en ontworpen toestand etc…)
Exploitatiebudget
- Dagelijks beheer pompstations Hasseltstraat en Brugsesteenweg –
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13.100 EUR
-Ingrepen pompstation Hasseltstraat om de terugstroming vanuit het
grachtenstelsel te vermijden
-Aansluiting 2 pompstations op alarmcentrale
-Alarmbewaking jaarlijkse grondige inspectie pompinstallaties, preventief
onderhoud, interventies bij alarmmelding en ruimingswerken (Hasseltstraat
eenmaal per jaar en Brugsesteenweg tweemaal per jaar)
- Hydraulische adviezen – 4.200 EUR
- Coördinatie en management Rio Act takenpakket – 10.500 EUR
Coördinatie, organisatie, management en afstemming van de verschillende taken
binnen het Rio Act takenpakket, financiële en juridische opvolging,
boekhoudkundige dienstverlening, overleg en communicatie gemeente
Artikel 2
De gemeenteraad beslist bij gewone budgetwijziging 2013 een aanvullend
krediet te voorzien voor het financieren van het takenpakket Rio Act 2013 –
exploitatiebudget (dagelijks beheer pompstations Brugsesteenweg en
Hasseltstraat, hydraulische adviezen + coördinatie en management Rio Act
takenpakket).

Punt 32: secretariaat - Kennisneming van het besluit van de deputatie van de provincie
West-Vlaanderen d.d. 31/01/2013 houdende gedeeltelijke geldig verklaring van de verkiezing
van de politieraad. Aanvullende verkiezing van de leden van de politieraad

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid




artikel 42 van het gemeentedecreet
artikel 16 van de wet d.d. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen
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Juridische grond






Verwijzingsdocumenten













Feiten, context

en argumentatie

Wet d.d. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 20/12/2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad
Omzendbrief d.d. 21/12/2000 betreffende de verkiezing van de leden van de
politieraad in een meergemeentezone
Omzendbrief d.d. 14/11/2012 betreffende de verkiezing en de installatie van
de politieraadsleden van een meergemeentezone

beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 houdende verkiezing van de
leden van de politieraad
besluit van de deputatie d.d. 31/01/2013 houdende gedeeltelijke
geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van
de gemeente Bredene voor de politieraad van de politiezone Bredene – De
Haan
akte van voordracht van de kandidaat-politieraadsleden, effectieve leden en
opvolgers, door de raadsleden Sandy Dobbelaere, Willy De Keyser en Emily
Baert in tweevoud ingediend bij de waarnemend burgemeester, bijgestaan
door de gemeentesecretaris, op 16/02/2013
verslag van onderzoek naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de
ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, opgemaakt door de waarnemend
burgemeester op 16/02/2013
lijst van de kandidaten effectieve leden en opvolgers, gerangschikt in
alfabetische volgorde van de effectieve leden, opgemaakt door de
waarnemend burgemeester op 16/02/2013
akte van voordracht van de kandidaat-politieraadsleden, effectieve leden en
opvolgers, door de verkozenen voor de gemeenteraad van de fractie N-VA,
in tweevoud ingediend bij de burgemeester, bijgestaan door de
gemeentesecretaris op 20/12/2012
artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
(amendement)
mail d.d. 25/02/2013 van de federale diensten van de
gouverneur/administratief toezicht politie

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van 31
januari jl. de verkiezing van de leden van de politieraad (besluit
gemeenteraad d.d. 02/01/2013) slechts gedeeltelijk geldig verklaard. De
deputatie motiveert deze gedeeltelijke geldigverklaring als volgt:
- artikel 12, 5de lid WGP bepaalt dat elk effectief lid van de politieraad één of
twee opvolgers heeft. De ministeriële omzendbrief van 14 november 2012
verduidelijkt dat de aanwezigheid van een opvolger dus verplicht is en het aantal
beperkt tot twee
- Bij nazicht van de ingediende voordrachtsakten blijkt dat volgende personen, als
kandidaat-effectief politieraadslid voorgedragen, niet beschikken over minstens
één opvolger:
- Bolle Patrick
- Debeuckelaere Rudi
- De Keyser Willy
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- Praet Françoise
- Rouselle Kimberley
- Van Belleghem Louis
De voordracht van deze zes kandidaten is onontvankelijk bij gebrek aan een
voorgedragen opvolger die met zijn voordracht instemt en zij konden aldus niet
verkozen worden als effectieve leden van de politieraad van de politiezone
Bredene-De Haan.
Deze gedeeltelijk geldigverklaring impliceert dat de verkiezing van volgende
leden van de politieraad niet geldig wordt verklaard:
- Bolle Patrick
- Debeuckelaere Rudi
- De Keyser Willy
- Praet Françoise
- Rouselle Kimberley
- Van Belleghem Louis
De verkiezing van volgende leden van de politieraad wordt wel als geldig
verklaard, aangezien voor deze kandidaten één of twee opvolger(s) werden
voorgedragen:
- Hollevoet Dany
- Metsu Liesbeth
- Steen Anuschka
- Verhaeghe Erik
Tegen deze beslissing kan binnen de 15 dagen beroep worden ingesteld bij
de Raad van State door de gemeenteraad, politieraad en de effectieve leden
wier verkiezing vernietigd werd. Een beroep tegen deze beslissing werd
evenwel niet opportuun geacht, aangezien de wet een duidelijke procedure
voorziet inzake aanvullende verkiezingen. Deze aanvullende verkiezing
maakt het mogelijk om de gedeeltelijk vernietigde verkiezing te herstellen.
Procedure aanvullende verkiezing
Artikel 19 van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst is in casu niet van toepassing. Het gaat immers niet om het om
het “ophouden deel uit te maken van de politieraad voor het verstrijken van het
mandaat”, maar om een ongeldigverklaring van de verkiezing. Betrokkenen
zijn bijgevolg geen lid van de politieraad geweest.
Punt 76 van de ministeriële omzendbrief van 14/11/2012 betreffende de
verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een
meergemeentezone bepaalt dat wanneer een vernietiging definitief is
geworden, er wordt overgegaan tot een nieuwe verkiezing. In geval van een
gedeeltelijke vernietiging moet punt 76 van de omzendbrief samen worden
gelezen met punt 48 van de omzendbrief dat de modaliteiten bepaalt in
geval een tweede stemronde moet plaats hebben.
Alle gemeenteraadsleden ontvangen 4 stembiljetten. Het aantal stemmen
waarover de gemeenteraadsleden beschikken zijn immers beperkt in functie
van het aantal nog te begeven mandaten tijdens de tweede stemming.
Artikel 5 van het Koninklijk Besluit d.d. 20/12/2000 betreffende de
verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad bepaalt dat
een gemeenteraadslid niet meer dan een voordrachtakte voor dezelfde
verkiezing mag ondertekenen. Gelet dat het in voorkomend geval gaat om
een aanvullende verkiezing op de oorspronkelijke verkiezing, i.c. de
verkiezing voor de volledige vernieuwing van de politieraad, kunnen de
raadsleden van de gemeenteraad die reeds een voordracht hebben
ondertekend voor de verkiezing van een raadslid van de politieraad waarvan
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de verkiezing is geldig verklaard, geen nieuwe voordracht meer
ondertekenen. Dit betekent dat enkel nog een voordracht kon worden
ingediend door de raadsleden Sandy Dobbelaere, Emily Baert, Willy
Dekeyser of Tania Janssens.
Door de specifieke omstandigheden is het niet mogelijk c.q aangewezen om
de voordrachtakte voor deze aanvullende verkiezing te laten indienen de
13de dag voor de stemming, tussen 16 en 19 uur. In de omzendbrief d.d.
14/11/2012 betreffende de verkiezing en de installatie van de
politieraadsleden in een meergemeentezone wordt in punt 21 duidelijk
gesteld dat een aanpassing van de formele termijnen mogelijk is. Dat is over
het algemeen toegelaten wanneer de voorbereidende maatregelen voor de
verkiezing alsook het onderzoek van de regelmatigheid van de op voorhand
te aankondigen voordrachtakten er geen hinder van ondervinden en dat de
gevolgen voor het normale verloop van de stemming het resultaat van de
verkiezing niet ongeldig kunnen maken (Raad van State arrest nr. 54.132
d.d. 30/06/1995.
Met een mail d.d. 25/02/2013 laat Sarah Maes, attaché bij de federale
diensten van de gouverneur, administratief toezicht politie weten dat artikel
5 van het KB van 20/12/2000 zo dient geïnterpreteerd dat de kandidaten die
niet zijn verkozen maar voorkomen op een geldige voordrachtakte
kandidaat blijven en bijgevolg alsnog verkozen kunnen worden.
Concreet betekent dit dat de kandidatuur van raadslid Dirk Cattoir, die
werd voorgedragen door de N-VA met de voordrachtakte d.d. 20/12/2012
maar die niet werd verkozen als lid van de politieraad tijdens de zitting d.d.
02/01/2013, eveneens in aanmerking dient genomen voor deze aanvullende
verkiezing en zijn naam bijgevolg dient toegevoegd aan de lijst van
kandidaten en bijgevolg aan het stembiljet.
De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en in één stemronde. De
burgemeester maakt van rechtswege deel uit van de politieraad (boven op
het wettelijk voorziene aantal leden). Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel
stembiljetten als hij stemmen heeft en brengt op elk stembiljet een stem uit
voor een werkend lid. De kandidaten, die als opvolgers van een verkozen
lid werden voorgedragen, zijn van rechtswege de opvolgers van dit lid. Er
wordt dus niet afzonderlijk gestemd voor de kandidaten-opvolgers.
De waarnemend burgemeester heeft voor wat betreft de voordrachtakte
van de raadsleden Dobbelaere, De Keyser en Baert voor de aanvullende
verkiezing bevestigd dat deze akte van voordracht van de politieraadsleden
voldoet aan de wettelijk gestelde voorwaarden.
Deze kandidatenlijst werd door de waarnemend burgemeester afgesloten.
De kandidaat werkende leden werden gerangschikt in alfabetische volgorde,
waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de
namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde, zoals ze
zijn vermeld in de voordrachtsakte.
De voorgedragen kandidaat-politieraadsleden in deze akte zijn: Bolle
Patrick, Debeuckelaere Rudi, De Keyser Willy, Praet Françoise, Rousselle
Kimberley en Van Belleghem Louis. De kandidaat-politieraadsleden die
voorkomen op de voordrachtakte van de N-VA d.d. 20/12/2012, die nog
niet zijn verkozen en bijgevolg alsnog kunnen worden verkozen zijn :
Cattoir Dirk.
Burgemeester Steve Vandenberghe stelt de raad voor om naar aanleiding
van de gedeeltelijke niet-goedkeuring van de verkiezingen van de OCMWen politieraad een motie goed te keuren. Hij verstrekt hierbij volgende
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toelichting :
“Zoals intussen iedereen weet, is de verkiezing van zowel de OCMW-raad als de
politieraad gedeeltelijk vernietigd door enerzijds de raad voor
verkiezingsbetwistingen en anderzijds de deputatie van West-Vlaanderen, omwille
van het feit dat niet voor elke kandidaat een opvolger werd voorgedragen.
Voor diegenen die aan de zijlijn staan is het het makkelijkste om de schuld
hiervoor te leggen bij diegenen die de voordrachten hebben ingediend of bij deze
gemeenteraad die de ontvankelijkheid van elke voordrachtsakte moest vaststellen.
Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. Het is immers geen toeval dat in gans
Vlaanderen er zowat 100 voordrachtsakten OCMW waren, die niet voldeden
inzake gender (voordracht personen van verschillend geslacht) of voordracht van
opvolger. Kan hieruit niet afgeleid worden dat de regelgeving met betrekking tot
deze verkiezingen te ingewikkeld is of voor interpretatie vatbaar? Minstens kan
gesteld worden dat de communicatie hierrond tot verwarring heeft geleid. Wat
betreft de voordrachtsakten OCMW is de onduidelijke communicatie hierover
minstens flagrant te noemen. De officiële voordrachtsakten, die werden ter
beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur die voor de meeste
partijen en ook besturen de eerste informatiebron was voor het indienen en
controleren van de voordrachtsakten, staat letterlijk het volgende genoteerd “Vul
hieronder de gegevens van de eventuele opvolger. Als er een opvolger is
voorgedragen, vult u hier zijn gegevens in”.
Van een officieel voordrachtsformulier, ter beschikking gesteld door de Vlaamse
overheid, mag redelijkerwijs worden verwacht dat ze correcte info bevat. Dit was
hier evenwel niet het geval, met diverse vergissingen in verschillende gemeenten
tot gevolg. Wie dan de moeite heeft genomen om de omzendbrief erop na te
lezen, wordt andermaal op een verkeerd been gezet. In deze omzendbrief wordt
immers verwezen naar een KB van 17/11/2006, dat duidelijk vermeldt dat het
voordragen van opvolgers geen verplichting is.
Ook wat betreft de voordracht van de politieraadsleden werd geen duidelijke
informatie verschaft. In toepassing van de omzendbrief van de federaal minister
van binnenlandse zaken werd aan alle raadsleden een informatienota bezorgd die
de inhoud moest bevatten van de artikels 2, 4 en 5 van het KB van 20/12/2000.
Deze artikels vermelden echter niet uitdrukkelijk dat opvolgers verplicht dienen te
worden voorgedragen. Dit KB vermeldt wel dat als er opvolgers worden
voorgedragen dit dient te gebeuren in de precieze volgorde waarin deze zijn
voorbestemd om hen op te volgen.
Meer dan honderd Vlaamse gemeenten zijn op het verkeerde been gezet door de
onduidelijke, onvolledige en zelfs onjuiste informatie van de federale en de
Vlaamse overheid. Ik wil het dan nog niet hebben over de omslachtige en
archaïsche procedure inzake de verkiezing van de raadsleden voor OCMW- en
politieraad of over het feit dat decreetgever wat betreft de OCMW-verkiezingen in
zijn complexe regelgeving eigenlijk aangeeft dat de opvolger voor elke effectieve
kandidaat geen absolute vereiste is, want voor elke effectieve kandidaat kan
dezelfde opvolger worden voorgesteld. Indien er negen effectieve kandidaten zijn
wil dit zeggen dat de facto slechts één kandidaat een opvolger heeft en acht
bijgevolg niet. Ik wil het ook niet hebben over het feit dat het gelijkheidsbeginsel
blijkbaar niet geldt voor de raad van verkiezingsbetwistingen. Want, beste
collega‖s, het kan blijkbaar perfect dat eenzelfde situatie anders wordt beoordeeld
in West-Vlaanderen dan bvb. in Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, enz.
In gelijkaardige gevallen in deze provincies heeft de raad voor
verkiezingsbetwistingen immers beslist om niet ambtshalve op te treden. Beter nog
in bepaalde provincies heeft de raad voor verkiezingsbetwistingen zelfs bij klacht
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geoordeeld en dit terecht, dat het niet vermelden van de naam van een opvolger
geen invloed heeft gehad op de samenstelling van de OCMW-raad en dat
bijgevolg de verkiezingen van deze raad niet dienden vernietigd te worden.
Vlaams minister voor binnenlandse aangelegenheden Geert Bourgeois, heeft in de
krant van West-Vlaanderen van 15 februari jl., toegegeven dat er dient
bijgestuurd te worden. Ik citeer uit deze krant : “Hij (en dit is minister Geert
Bourgeois) denkt ook na over een manier waarop de OCMW- raad eenvoudiger
kan verkozen worden om dergelijke problemen te kunnen vermijden. Men zou
bijvoorbeeld aan de hand van de verkiezingsuitslag kunnen bepalen hoeveel zetels
een partij behaalt in zowel gemeenteraad als de OCMW-raad. Een eenvoudige
procedure waar veel minder fouten zouden kunnen gebeuren. De minister zou
ook de sancties die nu in het decreet staan willen herbekijken. Dit zijn wel
persoonlijke voorstellen van de minister, die nog niet voor het parlement gekomen
zijn.”
Aangezien zowel de Vlaamse als federale regelgeving inzake de aanstelling van
respectievelijke OCMW- en politieraad omslachtig is en de communicatie hierrond
op zijn minst verwarrend is, stel ik voor om bij zowel de beslissingen inzake
OCMW-raad als politieraad een motie goed te keuren.”

Tussenkomsten





Raadslid Erwin Poppe die aanhaalt dat het hier een gevoelige materie betreft
en dat zijn fractie in principe geen probleem heeft met de inhoud van deze
motie, maar wel met de timing voor wat betreft de verkiezingen van de
OCMW-raad. Raadslid Erwin Poppe vindt deze motie voor wat betreft de
OCMW-raadsverkiezingen niet opportuun zolang er een procedure loopt
voor de Raad van State. Aangezien het amendement/de motie zowel dient
goedgekeurd voor wat betreft het punt politieraad als OCMW-raad geeft
raadslid Poppe aan dat zijn fractie deze motie wel zal goedkeuren bij de
behandeling van het punt ‘verkiezing politieraad’ waarmee wordt
aangegeven dat enkel de delen van de motie die gelden voor de verkiezing
van de politieraad worden ondersteund.
Voorzitter Kristof Vermeire die namens zijn fractie aangeeft dat in deze
motie terecht heel wat pijnpunten worden weergegeven en die stelt dat hij
het onbehoorlijk acht dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen reeds heeft
gecommuniceerd over zijn beslissingen met betrekking tot de OCMWraadsverkiezingen nog voor de betrokken besturen hiervan officieel in
kennis werden gesteld.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen d.d. 31/01/2013 houdende gedeeltelijk
geldigverklaring van de verkiezing van de politieraad en van de procedure van de
aanvullende verkiezing van deze raad.

Besluit

Met algemene stemmen voor wat betreft het amendement van de burgemeester
i.c. goedkeuring van volgende motie:
De gemeenteraad van Bredene stelt vast dat in meer dan 100 gemeenten in
Vlaanderen vergissingen zijn gebeurd bij het indienen van de voordrachten voor
OCMW- en politieraad. De gemeenteraad meent dat de fouten die zouden zijn
gebeurd bij het indienen van de voordrachtakten het gevolg zijn van de
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omslachtige procedure van deze verkiezingen en van de onduidelijke en
verwarrende informatie die hierover werd verstrekt door resp. de Vlaamse en
federale overheid. De gemeenteraad dringt er bij deze overheden dan ook op
aan om de procedures voor het verkiezen van OCMW-raad en politieraad te
vereenvoudigen en vooral om hierover duidelijke en correcte informatie te
bezorgen aan de besturen, raadsleden en politieke fracties. De gemeenteraad
betreurt tenslotte de verschillende administratieve rechtspraak in de
onderscheiden provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen en meent dat dit
op een manifeste manier indruist tegen het gelijkheidsbeginsel.
De burgemeester wordt bijgestaan door Emily Baert en Sandy Dobbelaere
(jongste raadsleden, geen kandidaat voor politieraad of inmiddels lid van deze
politieraad), met het oog op het waarborgen van de goede gang van de
verrichtingen van de stemming en de stemopneming.
25 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemming in openbare
zitting. Elk gemeenteraadslid krijgt 4 stembiljetten.
De gemeentesecretaris overhandigt 100 stembiljetten aan de burgemeester en
zijn bijzitters.
Vervolgens worden de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten gerangschikt
en geteld.
De stemopneming levert het volgende resultaat op:
De geldige stembiljetten worden gerangschikt en geteld volgens de naam van
het kandidaat-werkend lid, waarvoor een stem is uitgebracht.
76 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht over de verschillende kandidaatwerkende leden
Naam en voornaam kandidaat-werkend lid
Bolle Patrick
Cattoir Dirk
Debeuckelaere Rudi
De Keyser Willy
Praet Françoise
Rousselle Kimberley
Van Belleghem Louis

Aantal
stemmen

bekomen
12
0
12
13
13
13
13

De burgemeester stelt de lijst op van de verkozen werkende leden en hun
opvolgers.
De gemeentesecretaris maakt het proces-verbaal van de stemopneming van de
geheime stemming op, die moet worden ondertekend door de burgemeester,
de gemeentesecretaris en de raadsleden Emily Baert en Sandy Dobbelaere.
De verkiezingsuitslag wordt door de burgemeester afgekondigd in openbare
zitting.
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De gemeenteraad neemt kennis van de lijst van de verkozen werkende leden en
van hun opvolgers, opgesteld door de burgemeester.
De volgende werkende leden en hun respectievelijke opvolgers zijn verkozen:
Naam en voornaam van het verkozen Naam en voornamen van de
werkend lid
opvolgers in de volgorde, waarin die
zijn voorbestemd om het werkend lid
te vervangen
Bolle Patrick
Lynneel Alain
Debeuckelaere Rudi
Lynneel Alain
De Keyser Willy
Lynneel Alain
Praet Françoise
Baert Emily
Rousselle Kimberley
Baert Emily
Van Belleghem Louis
Baert Emily
Het dossier van de verkiezing wordt opgestuurd naar de federale diensten van
de gouverneur.

Punt 33: secretariaat - Beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 08/02/2013
tot gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/02/2013 tot het indienen
van beroep bij de Raad van State. Kennisneming en bekrachtiging

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikels 42 en 193 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 15, §§ 8 en 9
Koninklijk Besluit d.d. 12/01/1977 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld
door de artikelen 18, 21 en 22 van de organieke de wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 houdende de verkiezing van
de OCMW-raadsleden
beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen d.d. 08/02/2013 tot
gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de raad voor
maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad is in zitting van 02/01/2013 overgegaan tot de verkiezing
van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De Raad voor
Verkiezingsbetwistingen heeft bij beslissing van 08/02/2013 deze verkiezing
ambtshalve gedeeltelijk vernietigd. Deze beslissing wordt door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen als volgt gemotiveerd :
“Uit de gezamenlijke voordracht door de verkozenen voor de gemeenteraad van
de lijsten Sp.a, Open-VLD en CD&V blijkt dat voor kandidaat-werkend OCMWraadslid Jacques Deroo geen enkele opvolger werd voorgedragen. Blijkens het
proces-verbaal van de verkiezing werd de heer Deroo verkozen tot effectief lid
van de OCMW-raad te Bredene.
Artikel 10 § 1 vierde lid van het OCMW-decreet schrijft expliciet voor dat een
voordrachtsakte alleen ontvankelijk is als deze betrekking heeft op leden van
verschillend geslacht en als er voor elk kandidaat-werkend lid een of meer
kandidaat-opvolgers worden vermeld. De genoemde voordrachtakte voldoet
kennelijk niet aan de tweede ontvankelijkheidsvoorwaarde gesteld door het
aangehaalde artikel, nu de voordracht ter zake van de heer Deroo geen enkele
opvolger bevat. Immers, de heer Deroo heeft de voordracht wel twee maal
getekend, waarbij eventueel zou kunnen worden gesteld dat dit een maal als
opvolger was, maar op de voordracht is met betrekking tot de heer Deroo geen
enkel vak voorbehouden voor het aanduiden van de opvolgers ingevuld. Bovendien
kan men evenmin eerste en enig opvolger zijn van zichzelf. Dit zou een negatie
inhouden van het begrip opvolger.
Zodoende diende de gemeenteraad van de gemeente Bredene, naar aanleiding
van het ontvankelijkheidsonderzoek voorgeschreven door artikel 10 § 2 van het
OCMW-decreet, een en ander te hebben vastgesteld, ten gevolge waarvan de
kandidaten voorkomend op de genoemde voordrachtakte niet ter stemming
mochten zijn voorgelegd. Immers, het aangehaalde artikel verbindt de sanctie van
de onontvankelijkheid in het voorliggend geval aan de voordrachtsakte als geheel
en niet aan de individuele kandidatuur, precies door het gebruik van de term
"voordrachtsakte" en niet "voordracht" in relatie tot het begrip ontvankelijkheid.
Zodoende is een voordrachtsakte ter zake van de ontvankelijkheid in functie van
de gestelde voorwaarden een en ondeelbaar en brengt het niet naleven van de
regels inzake de verplichte opvolger in hoofde van een voorgedragen kandidaatwerkend lid de onontvankelijkheid van de volledige voordracht met zich mee.
Aangezien de heer Deroo en andere kandidaat-werkende leden - voorgedragen op
de gezamenlijke voordracht door de verkozenen voor de gemeenteraad van de
lijsten Sp.a, Open— VLD en CD&V - werden verkozen, heeft de vastgestelde
onregelmatigheid met betrekking tot de voordracht wel degelijk invloed gehad op
de stemverrichtingen en op de uitslag. Zodoende dient een en ander te leiden tot
vernietiging van de verkiezing (R.v.St., Verk. OCMW Halle, nr. 97.473 van 5 juli
2001, a contrario)”.
(….)
“Gegeven het voorgaande en de vaststelling dat een onontvankelijke voordracht
de stemming en de uitslag van de verkiezing heeft beïnvloed, behoort de Raad de
verkiezingen van de OCMW-raad van de gemeente Bredene, gedaan in de
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gemeenteraad van 2 januari 2013 van deze gemeente, te vernietigen.”
(…)
“De Raad is van oordeel dat de vastgestelde onregelmatigheid die tot een
vernietiging moet leiden, nl. de verkiezing op grond van een onontvankelijke
voordracht van de heer Jacques Deroo en de kandidaten voorkomend op de
voordrachtsakte waarop voornoemde voorkwam, niet de gehele verkiezing aantast
en de uitslag niet in zijn geheel vitieert. De Raad stelt immers vast dat de andere
voordracht wel ontvankelijk is, zodat deze indienende lijst (N-VA) niet kan worden
gesanctioneerd.”
Het is in het belang van onze gemeente om deze beslissing aan te vechten
bij de Raad van State gelet op de motieven die hebben geleid tot de
beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 08/02/2013.
In toepassing van artikel 15§9 van de OCMW-raad wordt door het indienen
van een beroep bij de Raad van State de beslissing van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen geschorst en heeft het bijgevolg geen uitwerking.
Burgemeester Steve Vandenberghe stelt de raad voor om naar aanleiding
van de gedeeltelijke niet-goedkeuring van de verkiezingen van de OCMWen politieraad een motie goed te keuren. Hij verstrekt hierbij volgende
toelichting :
“Zoals intussen iedereen weet, is de verkiezing van zowel de OCMW-raad als de
politieraad gedeeltelijk vernietigd door enerzijds de raad voor
verkiezingsbetwistingen en anderzijds de deputatie van West-Vlaanderen, omwille
van het feit dat niet voor elke kandidaat een opvolger werd voorgedragen.
Voor diegenen die aan de zijlijn staan is het het makkelijkste om de schuld
hiervoor te leggen bij diegenen die de voordrachten hebben ingediend of bij deze
gemeenteraad die de ontvankelijkheid van elke voordrachtsakte moest vaststellen.
Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. Het is immers geen toeval dat in gans
Vlaanderen er zowat 100 voordrachtsakten OCMW waren, die niet voldeden
inzake gender (voordracht personen van verschillend geslacht) of voordracht van
opvolger. Kan hieruit niet afgeleid worden dat de regelgeving met betrekking tot
deze verkiezingen te ingewikkeld is of voor interpretatie vatbaar? Minstens kan
gesteld worden dat de communicatie hierrond tot verwarring heeft geleid. Wat
betreft de voordrachtsakten OCMW is de onduidelijke communicatie hierover
minstens flagrant te noemen. De officiële voordrachtsakten, die werden ter
beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur die voor de meeste
partijen en ook besturen de eerste informatiebron was voor het indienen en
controleren van de voordrachtsakten, staat letterlijk het volgende genoteerd “Vul
hieronder de gegevens van de eventuele opvolger. Als er een opvolger is
voorgedragen, vult u hier zijn gegevens in”.
Van een officieel voordrachtsformulier, ter beschikking gesteld door de Vlaamse
overheid, mag redelijkerwijs worden verwacht dat ze correcte info bevat. Dit was
hier evenwel niet het geval, met diverse vergissingen in verschillende gemeenten
tot gevolg. Wie dan de moeite heeft genomen om de omzendbrief erop na te
lezen, wordt andermaal op een verkeerd been gezet. In deze omzendbrief wordt
immers verwezen naar een KB van 17/11/2006, dat duidelijk vermeldt dat het
voordragen van opvolgers geen verplichting is.
Ook wat betreft de voordracht van de politieraadsleden werd geen duidelijke
informatie verschaft. In toepassing van de omzendbrief van de federaal minister
van binnenlandse zaken werd aan alle raadsleden een informatienota bezorgd die
de inhoud moest bevatten van de artikels 2, 4 en 5 van het KB van 20/12/2000.
Deze artikels vermelden echter niet uitdrukkelijk dat opvolgers verplicht dienen te
worden voorgedragen. Dit KB vermeldt wel dat als er opvolgers worden
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voorgedragen dit dient te gebeuren in de precieze volgorde waarin deze zijn
voorbestemd om hen op te volgen.
Meer dan honderd Vlaamse gemeenten zijn op het verkeerde been gezet door de
onduidelijke, onvolledige en zelfs onjuiste informatie van de federale en de
Vlaamse overheid. Ik wil het dan nog niet hebben over de omslachtige en
archaïsche procedure inzake de verkiezing van de raadsleden voor OCMW- en
politieraad of over het feit dat decreetgever wat betreft de OCMW-verkiezingen in
zijn complexe regelgeving eigenlijk aangeeft dat de opvolger voor elke effectieve
kandidaat geen absolute vereiste is, want voor elke effectieve kandidaat kan
dezelfde opvolger worden voorgesteld. Indien er negen effectieve kandidaten zijn
wil dit zeggen dat de facto slechts één kandidaat een opvolger heeft en acht
bijgevolg niet. Ik wil het ook niet hebben over het feit dat het gelijkheidsbeginsel
blijkbaar niet geldt voor de raad van verkiezingsbetwistingen. Want, beste
collega‖s, het kan blijkbaar perfect dat eenzelfde situatie anders wordt beoordeeld
in West-Vlaanderen dan bvb. in Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, enz.
In gelijkaardige gevallen in deze provincies heeft de raad voor
verkiezingsbetwistingen immers beslist om niet ambtshalve op te treden. Beter nog
in bepaalde provincies heeft de raad voor verkiezingsbetwistingen zelfs bij klacht
geoordeeld en dit terecht, dat het niet vermelden van de naam van een opvolger
geen invloed heeft gehad op de samenstelling van de OCMW-raad en dat
bijgevolg de verkiezingen van deze raad niet dienden vernietigd te worden.
Vlaams minister voor binnenlandse aangelegenheden Geert Bourgeois, heeft in de
krant van West-Vlaanderen van 15 februari jl., toegegeven dat er dient
bijgestuurd te worden. Ik citeer uit deze krant : “Hij (en dit is minister Geert
Bourgeois) denkt ook na over een manier waarop de OCMW- raad eenvoudiger
kan verkozen worden om dergelijke problemen te kunnen vermijden. Men zou
bijvoorbeeld aan de hand van de verkiezingsuitslag kunnen bepalen hoeveel zetels
een partij behaalt in zowel gemeenteraad als de OCMW-raad. Een eenvoudige
procedure waar veel minder fouten zouden kunnen gebeuren. De minister zou
ook de sancties die nu in het decreet staan willen herbekijken. Dit zijn wel
persoonlijke voorstellen van de minister, die nog niet voor het parlement gekomen
zijn.”
Aangezien zowel de Vlaamse als federale regelgeving inzake de aanstelling van
respectievelijke OCMW- en politieraad omslachtig is en de communicatie hierrond
op zijn minst verwarrend is, stel ik voor om bij zowel de beslissingen inzake
OCMW-raad als politieraad een motie goed te keuren.”

Tussenkomsten





Raadslid Erwin Poppe die aanhaalt dat het hier een gevoelige materie betreft
en dat zijn fractie in principe geen probleem heeft met de inhoud van deze
motie, maar wel met de timing voor wat betreft de verkiezingen van de
OCMW-raad. Raadslid Erwin Poppe vindt deze motie voor wat betreft de
OCMW-raadsverkiezingen niet opportuun zolang er een procedure loopt
voor de Raad van State.
Voorzitter Kristof Vermeire die namens zijn fractie aangeeft dat in deze
motie terecht heel wat pijnpunten worden weergegeven en die stelt dat hij
het onbehoorlijk acht dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen reeds heeft
gecommuniceerd over zijn beslissingen met betrekking tot de OCMWraadsverkiezingen nog voor de betrokken besturen hiervan officieel in
kennis werden gesteld.

Verslag gemeenteraadszitting 25/02/2013

74

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen d.d. 08/02/2013 tot gedeeltelijke geldigverklaring van de
verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/02/2013 tot
het indienen van een beroep tegen deze beslissing

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 6 onthoudingen (Erwin Poppe, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel en Dirk Cattoir)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad neemt volgende motie aan :
De gemeenteraad van Bredene stelt vast dat in meer dan 100 gemeenten in
Vlaanderen vergissingen zijn gebeurd bij het indienen van de voordrachten voor
OCMW- en politieraad. De gemeenteraad meent dat de fouten die zouden zijn
gebeurd bij het indienen van de voordrachtakten het gevolg zijn van de omslachtige
procedure van deze verkiezingen en van de onduidelijke en verwarrende informatie die
hierover werd verstrekt door resp. de Vlaamse en federale overheid. De gemeenteraad
dringt er bij deze overheden dan ook op aan om de procedures voor het verkiezen van
OCMW-raad en politieraad te vereenvoudigen en vooral om hierover duidelijke en
correcte informatie te bezorgen aan de besturen, raadsleden en politieke fracties. De
gemeenteraad betreurt tenslotte de verschillende administratieve rechtspraak in de
onderscheiden provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen en meent dat dit op een
manifeste manier indruist tegen het gelijkheidsbeginsel.
Artikel 2
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 12/02/2013 om beroep aan te tekenen bij de Raad van State
tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie
West-Vlaanderen van 8/02/2013 waarbij ambtshalve wordt besloten tot
gedeeltelijke vernietiging en tot gedeeltelijke geldigverklaring van de OCMWraadsverkiezing van 2/01/2013 van onze gemeente.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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