VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25/03/2013
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/02/2013

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 25/02/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene-De Haan.
Kennisneming van het proces-verbaal van het overleg met het gemeentebestuur van De
Haan d.d. 05/02/2013 en de brief van het gemeentebestuur van De Haan d.d. 19/02/2013.
Bekrachtiging van het standpunt van het college van burgemeester en schepenen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
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Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

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
beslissing tot het instellen van beroep tegen deze beslissing
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 25/02/2013 van het
proces-verbaal van overleg met het gemeentebestuur van De Haan d.d.
22/01/2013 en bekrachtiging door de gemeenteraad van het standpunt
ingenomen door het college van burgemeester en schepenen
ontwerp van proces-verbaal van het overleg d.d. 05/02/2013 met het
gemeentebestuur van De Haan inzake de dotatie aan de politiezone
brief van het gemeentebestuur van De Haan d.d. 19/02/2013
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 25/02/2013 van het ontwerp van proces-verbaal van het overleg d.d.
05/02/2013 tussen de gemeenten Bredene en De Haan inzake de
verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene/De
Haan en van het schrijven van het gemeentebestuur van De Haan d.d.
19/02/2013 waar aanvullend op het proces-verbaal voorwaarden worden
gesteld
brief van de korpschef van de politiezone Bredene/De Haan d.d. 22/02/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/03/2013
met standpuntinname inzake het schrijven van het gemeentebestuur van De
Haan d.d. 19/02/2013
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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:
 In het voorgelegde ontwerp zijn zowel gewone als buitengewone
uitgaven opgenomen die in tijden van financiële onzekerheid niet
zomaar kunnen worden aanvaard.
 Sedert de vaststelling van de verdeelsleutel van de politiedotatie,
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 toen 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
afgesproken dat er een tweede overleg zou plaatsvinden op 05/02/2013.
De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 kennis genomen van het
proces-verbaal van dit overleg en het standpunt ingenomen door het
college van burgemeester en schepenen bekrachtigd.
Op 5 februari jl. vond een nieuw overleg plaats tussen de gemeentebesturen
van Bredene en De Haan met betrekking tot deze verdeelsleutel. Conclusie
van dit overleg was dat 1° de dotatie van Bredene aan de politiezone voor
het jaar 2013 niet wordt verhoogd, 2° de dotatie van Bredene die
momenteel 43,17 % bedraagt in 2014 wordt verhoogd tot 44% en 3° dat
een gemeenschappelijk schrijven wordt gericht aan minister van
binnenlandse zaken Milquet met de vraag om de huidige verdeelsleutel te
actualiseren. Het college van burgemeester en schepenen dient het procesverbaal, verbeterd en aangevuld door het gemeentebestuur van De Haan
hiervan goed te keuren. Met een schrijven d.d. 19/02/2013 bevestigt het

Verslag gemeenteraadszitting 25/03/2013

3





gemeentebestuur van De Haan deze conclusie maar koppelt hieraan
volgende voorwaarden:
 beide partijen bevestigen dat de huidige verdeelsleutel onbillijk is voor de
gemeente De Haan en haar bevolking en gradueel tot een billijkere
verdeelsleutel moet gekomen worden op het einde van de legislatuur, met
name het begrotingsjaar 2018. Daarbij moet meer dan nu rekening
gehouden worden met de actuele bevolking- en criminaliteitscijfers. Partijen
stellen voor de heer Jan Kerremans, FOD binnenlandse Zaken, te vragen als
bemiddelaar op te treden
 in geen geval kan het aandeel van de gemeente De Haan in de verdeelsleutel
voor de periode waarop deze afspraak betrekking heeft (2014-2018)
nadeliger zijn dan de wettelijke terugvalverdeelsleutel. Partijen engageren zich
om een gezamenlijke brief te richten aan de federale minister van
Binnenlandse Zaken met verzoek tot aanpassing en actualisatie van de
wettelijke verdeelsleutel (60-20-20)
 beide partijen wensen nauwer betrokken te worden bij de totstandkoming van
de begroting van de politiezone Bredene - De Haan. Zij zijn akkoord om een
werkgroep op te richten binnen de politieraad bij de voorbereiding en de
opvolging van het politiebudget. Beide partijen erkennen dat een beheersing
van de politiebegroting in het belang is van hun respectievelijke gemeenteinwoners. Zulks kan leiden tot afspraken over maximale bedragen, hetzij
maximale stijgingspercentages van de respectievelijke dotaties
 beide partijen erkennen dat door deze overeenkomst, minstens voor de
begrotingsjaren 2013 en 2014, een einde wordt gemaakt aan hun geschil.
In zijn schrijven d.d. 22/02/2013 stelt de korpschef dat het invoeren van
maximale bedragen c.q. maximale stijgingspercentages een invloed zal
hebben op de personeelsbezetting. Aan de hand van een benchmarking
toont de korpschef aan dat deze bezetting t.o.v. het aantal inwoners het
laagst ligt van alle omliggende korpsen en dat het operationeel kader in
2013 slechts 3 politiemensen meer telt dan in 1998. Daarnaast dient ook
vermeld dat het CAL0Gkader (administratief en ondersteunend personeel)
in deze periode is gestegen van 13,5 naar 17,5.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 04/03/2013
over de brief van het gemeentebestuur van De Haan d.d. 19/02/2013
volgend standpunt ingenomen :
 Het Bredens gemeentebestuur erkent niet dat de huidige verdeelsleutel
onbillijk is, maar wel dat deze verdeelsleutel, die gebaseerd is op het KB
van 07/04/2005 dient geactualiseerd. De actualisatie dient te gebeuren
op basis van de parameters die zijn vastgelegd in dit KB en niet louter
aan de hand van de actuele bevolkings- en criminaliteitscijfers. Een
bemiddelaar wordt niet noodzakelijk geacht, aangezien een brief zal
worden gericht aan de minister van binnenlandse zaken met verzoek tot
aanpassing en actualisatie van de wettelijke verdeelsleutel (60-20-20)
 “in geen geval kan het aandeel van de gemeente De Haan (….) nadeliger
zijn (…)” : deze opmerking is niet relevant
 Beide partijen wensen nauwer betrokken te worden bij de totstandkoming
van de begroting van de politiezone Bredene-De Haan. Zulks kan leiden tot
afspraken over maximale bedragen, hetzij maximale stijgingspercentages van
de respectievelijke dotaties : het college van burgemeester en schepenen
verwijst hier naar het schrijven van de korpschef d.d. 22/02/2013 en
naar het standpunt ingenomen door de burgemeester tijdens het
overleg d.d. 05/02/2013 i.c. dat niet wordt ingegaan op dit voorstel
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aangezien het politiebudget een bevoegdheid is van politieraad en
politiecollege
Beide partijen erkennen dat door deze overeenkomst, minstens voor de
begrotingsjaren 2013 en 2014, een einde wordt gemaakt aan hun geschil:
geen opmerkingen.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van het overleg d.d.
05/02/2013 tussen de gemeente Bredene en De Haan inzake de verdeelsleutel
van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene/De Haan en van het
schrijven van het gemeentebestuur van De Haan d.d. 19/02/2013 waar
aanvullend op het proces-verbaal voorwaarden worden gesteld.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt de standpuntinname van het college van
burgemeester en schepenen met betrekking tot de verdeelsleutel van de
gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene – De Haan.

Punt 3: secretariaat - Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene - De Haan.
Kennisneming van de beslissing van de minister van binnenlandse zaken inzake het beroep
ingesteld tegen de beslissing van de gouverneur inzake niet-goedkeuring van de
gemeentelijke dotatie aan de politiezone

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Ministeriële Omzendbrief PLP 29 d.d. 07/01/2003 betreffende de begroting
van de politiezone – gemeentelijke dotatie aan de politiezone
Ministeriële Omzendbrief PLP 49 d.d. 27/11/2012 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2013 ten
behoeve van de politiezones
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
Koninklijk Besluit d.d. 07/04/2005 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van
een meergemeentezone

beslissing van de politieraad d.d. 13/11/2012 houdende vaststelling van de
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 houdende de niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit
houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
beslissing van de politieraad van de politiezone Bredene – De Haan d.d.
26/01/2013 houdende het indienen van een beroep tegen het besluit van de
gouverneur d.d. 20/12/2012 houdende de niet-goedkeuring van het
politieraadsbesluit d.d. 13/11/2012 inzake de politiebegroting 2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 tot het indienen van een
beroep tegen de beslissing van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen d.d. 14/01/2013 houdende niet-goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie
aan de politiezone Bredene – De Haan
beroepschrift d.d. 19/02/2013 tegen de beslissing van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen d.d. 14/01/2013 houdende niet-goedkeuring van
het gemeenteraadsbesluit houdende vaststelling van de gemeentelijke
dotatie aan de politiezone Bredene – De Haan
beslissing van de minister van binnenlandse zaken d.d. 07/03/2013 houdende
niet-inwilliging van het beroep van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 tegen
de beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
14/01/2013 houdende niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit d.d.
20/12/2012 houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene – De Haan

De gemeenteraad heeft op 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.
In de ministeriële omzendbrief PLP 29 van 07/01/2003 betreffende de
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begroting van de politiezone – gemeentelijke dotaties aan de politiezone, BS
21/01/2003 en de ministeriële omzendbrief PLP 49 van 27/11/2012
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting
2013 ten behoeve van de politiezone, BS 6/12/2012, wordt gestipuleerd dat
de respectievelijke bijdragen van de gemeenten van een meergemeentezone
in onderling overleg en bij algemeen akkoord/eenduidige beslissing dienen
genomen. De omzendbrief PLP 49 stelt bovendien dat pas in tweede
instantie en bij het ontbreken van een consensus het percentage op grond
van volgende elementen zal worden bepaald :
 De politionele norm bepaald overeenkomstig de bijlage bij het KB van
16/11/2001
 Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente van
1999
 Het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente van
1999.
Deze elementen zijn ook gekend als de 60/20/20-regel die werd vastgelegd
in het KB van 07/04/2005 houdende de nadere regels inzake de berekening
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentezone. De voorbije jaren werd de dotatie van Bredene en De
Haan telkens in consensus vastgesteld op basis van deze 60/20/20-regel.
De gemeenteraad van De Haan heeft in zitting van 22/11/2012 beslist om
zich niet akkoord te verklaren met het door de politiezone en de op de
60/20/20-regel gebaseerde dotatie van 3.613.250 EUR en slechts 3.508.008
EUR in te schrijven als gemeentelijke dotatie. Tengevolge hiervan werd de
beslissing van de politiezone houdende vaststelling van de politiebegroting
2013 evenals de beslissingen van de gemeenteraden van Bredene en De
Haan houdende de vaststelling van de dotatie niet goedgekeurd door de
gouverneur. De gouverneur stelt in zijn beslissing o.m. dat uit de beslissing
van de gemeenteraad van De Haan en het dossier van de politiebegroting
blijkt dat er geen enkel vorm van overleg is geweest.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28/01/2013 beslist om in beroep te
gaan tegen de beslissing van de gouverneur houdende de niet-goedkeuring
van het gemeenteraadsbesluit inzake de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene – De Haan voor het jaar 2013. Dit beroep was
gebaseerd op het feit dat de gemeentelijke dotatie van Bredene werd
vastgesteld overeenkomstig het K.B. van 07/04/2005 (60/20/20-regel) en dat
deze terugvalregeling geldt als er geen consensus is, wat hier het geval is.
De minister van binnenlandse zaken heeft bij beslissing van 07/03/2013 dit
beroep niet ingewilligd. Deze beslissing wordt als volgt gemotiveerd :
 “Dat artikel 40 WGP duidelijk bepaalt dat de politiebegroting ten laste komt
van de verschillende gemeenten van de zone en van de federale Staat en dat
de dotatie in de uitgaven van elke gemeentebegroting wordt ingeschreven;
 Dat de gemeentelijke dotatie het resultaat is van de door de politiezone
begrote werkingskosten – zijnde de bedoelde uitgaven van de politiezone
verminderd met de federale dotaties – die bij gemis aan consensus tussen de
gemeenten worden verdeeld conform de bepalingen van het KB van 7 april
2005 (60-20-20 regel);
 Dat het KB van 7 april 2005 in eerste instantie aan de gemeenten van de
meergemeentepolitiezone de gelegenheid biedt om in onderling akkoord het
percentage van het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke
dotatie te bepalen: dat niets de gemeenten verhindert om bij wijze van
consensus te komen tot een verdeelsleutel die dezelfde is als deze die door
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Neemt kennis

dit koninklijk besluit wordt vastgesteld;
Dat uit de dossierstukken blijkt dat er, ondanks de verschillende pogingen,
geen akkoord kon worden bereikt tussen de gemeenten Bredene en De Haan
over eender welke verdeelsleutel;
Dat op heden, bij gebreke aan een rechtsgeldig koninklijk besluit, noch de
Gouverneur, noch de Minister van Binnenlandse Zaken over enige
bevoegdheid beschikt om ambtshalve de verdeelsleutel voor de gemeentelijke
dotaties aan de politiezone vast te stellen;
Dat om de goede werking van de zone niet te hypothekeren het bijgevolg
evident is dat er zo spoedig mogelijk een nieuw overleg dient plaats te vinden;
Dat bij ontstentenis hiervan de uitgaven uitsluitend maandelijks kunnen
worden verricht overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement,
zonder dat zij één twaalfde van de bij de begroting van het vorige
begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden, waarbij ook de
gewijzigde begrotingen in aanmerking worden genomen.”

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de minister van
binnenlandse zaken d.d. 07/03/2013 waarbij het beroep van de gemeenteraad
d.d. 28/01/2013 tegen de beslissing van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen houdende niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit d.d.
20/12/2012 houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2013 aan de
politiezone Bredene – De Haan, niet wordt ingewilligd.

Punt 4: secretariaat - Overeenkomst met het gemeentebestuur van De Haan met betrekking
tot de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene - De Haan.
Bekrachtiging

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid




artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikel 40 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst
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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
beslissing tot het instellen van beroep tegen deze beslissing
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 25/02/2013 van het
proces-verbaal van overleg met het gemeentebestuur van De Haan d.d.
22/01/2013 en bekrachtiging door de gemeenteraad van het standpunt
ingenomen door het college van burgemeester en schepenen
ontwerp van proces-verbaal van het overleg d.d. 05/02/2013 met het
gemeentebestuur van De Haan inzake de dotatie aan de politiezone
brief van het gemeentebestuur van De Haan d.d. 19/02/2013
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 25/02/2013 van het ontwerp van proces-verbaal van het overleg d.d.
05/02/2013 tussen de gemeenten Bredene en De Haan inzake de
verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene/De
Haan en van het schrijven van het gemeentebestuur van De Haan d.d.
19/02/2013 waar aanvullend op het proces-verbaal voorwaarden worden
gesteld
brief van de korpschef van de politiezone Bredene/De Haan d.d. 22/02/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/03/2013
met standpuntinname inzake het schrijven van het gemeentebestuur van De
Haan d.d. 19/02/2013
voorstel van het gemeentebestuur van De Haan inzake overeenkomst met
betrekking tot de verdeling van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone
Bredene – De Haan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/03/2013
inzake het voorstel van het gemeentebestuur van De Haan inzake
overeenkomst met betrekking tot de verdeling van de gemeentelijke
dotaties aan de politiezone Bredene – De Haan

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.
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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 verklaarde zich evenwel
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 motiveerde 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 :
 In het voorgelegde ontwerp zijn zowel gewone als buitengewone
uitgaven opgenomen die in tijden van financiële onzekerheid niet
zomaar kunnen worden aanvaard.
 Sedert de vaststelling van de verdeelsleutel van de politiedotatie,
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 toen 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
afgesproken dat er een tweede overleg zou plaatsvinden op 05/02/2013.
De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 kennis genomen van het
proces-verbaal van dit overleg en het standpunt ingenomen door het
college van burgemeester en schepenen bekrachtigd.
Op 5 februari jl. vond een nieuw overleg plaats tussen de gemeentebesturen
van Bredene en De Haan met betrekking tot deze verdeelsleutel. Conclusie
van dit overleg was dat 1° de dotatie van Bredene aan de politiezone voor
het jaar 2013 niet wordt verhoogd, 2° de dotatie van Bredene die
momenteel 43,17 % bedraagt in 2014 wordt verhoogd tot 44% en 3° dat
een gemeenschappelijk schrijven wordt gericht aan minister van
binnenlandse zaken Milquet met de vraag om de huidige verdeelsleutel te
actualiseren. Het college van burgemeester en schepenen dient het procesverbaal, verbeterd en aangevuld door het gemeentebestuur van De Haan
hiervan goed te keuren. Met een schrijven d.d. 19/02/2013 bevestigt het
gemeentebestuur van De Haan deze conclusie maar koppelt hieraan
volgende voorwaarden:
 beide partijen bevestigen dat de huidige verdeelsleutel onbillijk is voor de
gemeente De Haan en haar bevolking en gradueel tot een billijkere
verdeelsleutel moet gekomen worden op het einde van de legislatuur, met
name het begrotingsjaar 2018. Daarbij moet meer dan nu rekening
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gehouden worden met de actuele bevolking- en criminaliteitscijfers. Partijen
stellen voor de heer Jan Kerremans, FOD binnenlandse Zaken, te vragen als
bemiddelaar op te treden
 in geen geval kan het aandeel van de gemeente De Haan in de verdeelsleutel
voor de periode waarop deze afspraak betrekking heeft (2014-2018)
nadeliger zijn dan de wettelijke terugvalverdeelsleutel. Partijen engageren zich
om een gezamenlijke brief te richten aan de federale minister van
Binnenlandse Zaken met verzoek tot aanpassing en actualisatie van de
wettelijke verdeelsleutel (60-20-20)
 beide partijen wensen nauwer betrokken te worden bij de totstandkoming van
de begroting van de politiezone Bredene - De Haan. Zij zijn akkoord om een
werkgroep op te richten binnen de politieraad bij de voorbereiding en de
opvolging van het politiebudget. Beide partijen erkennen dat een beheersing
van de politiebegroting in het belang is van hun respectievelijke gemeenteinwoners. Zulks kan leiden tot afspraken over maximale bedragen, hetzij
maximale stijgingspercentages van de respectievelijke dotaties
 beide partijen erkennen dat door deze overeenkomst, minstens voor de
begrotingsjaren 2013 en 2014, een einde wordt gemaakt aan hun geschil.
In zijn schrijven d.d. 22/02/2013 stelt de korpschef dat het invoeren van
maximale bedragen c.q. maximale stijgingspercentages een invloed zal
hebben op de personeelsbezetting. Aan de hand van een benchmarking
toont de korpschef aan dat deze bezetting t.o.v. het aantal inwoners het
laagst ligt van alle omliggende korpsen en dat het operationeel kader in
2013 slechts 3 politiemensen meer telt dan in 1998. Daarnaast dient ook
vermeld dat het CAL0Gkader (administratief en ondersteunend personeel)
in deze periode is gestegen van 13,5 naar 17,5.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 04/03/2013
over de brief van het gemeentebestuur van De Haan d.d. 19/02/2013
volgend standpunt ingenomen :
 Het Bredens gemeentebestuur erkent niet dat de huidige verdeelsleutel
onbillijk is, maar wel dat deze verdeelsleutel, die gebaseerd is op het KB
van 07/04/2005 dient geactualiseerd. De actualisatie dient te gebeuren
op basis van de parameters die zijn vastgelegd in dit KB en niet louter
aan de hand van de actuele bevolkings- en criminaliteitscijfers. Een
bemiddelaar wordt niet noodzakelijk geacht, aangezien een brief zal
worden gericht aan de minister van binnenlandse zaken met verzoek tot
aanpassing en actualisatie van de wettelijke verdeelsleutel (60-20-20)
 “in geen geval kan het aandeel van de gemeente De Haan (….) nadeliger
zijn (…)” : deze opmerking is niet relevant
 Beide partijen wensen nauwer betrokken te worden bij de totstandkoming
van de begroting van de politiezone Bredene-De Haan. Zulks kan leiden tot
afspraken over maximale bedragen, hetzij maximale stijgingspercentages van
de respectievelijke dotaties : het college van burgemeester en schepenen
verwijst hier naar het schrijven van de korpschef d.d. 22/02/2013 en
naar het standpunt ingenomen door de burgemeester tijdens het
overleg d.d. 05/02/2013 i.c. dat niet wordt ingegaan op dit voorstel
aangezien het politiebudget een bevoegdheid is van politieraad en
politiecollege
 Beide partijen erkennen dat door deze overeenkomst, minstens voor de
begrotingsjaren 2013 en 2014, een einde wordt gemaakt aan hun geschil:
geen opmerkingen.
Ingevolge deze standpuntinname werd door het gemeentebestuur van De
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Haan volgend voorstel van overeenkomst overgemaakt :
 voor het begrotingsjaar 2013 wordt de wettelijke terugvalverdeelsleutel
gehanteerd;
 voor het begrotingsjaar 2014 wordt een verdeelsleutel Bredene 44% De Haan 56% toegepast;
 partijen engageren zich om een gezamenlijke brief te richten aan de
federale minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek tot
aanpassing en actualisatie van de wettelijke verdeelsleutel (60-20-20);
 partijen erkennen dat door deze overeenkomst, minstens voor de
begrotingsjaren 2013 en 2014, een einde wordt gemaakt aan hun
geschil.
Het college van burgemeester en schepenen wordt door de burgemeester
in zitting van 18/03/2013 voorgesteld om deze overeenkomst goed te
keuren. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze
overeenkomst te bekrachtigen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 18/03/2013 houdende goedkeuring van de overeenkomst met
het gemeentebestuur van De Haan inzake de verdeling van de gemeentelijke
dotatie aan de politiezone Bredene – De Haan.

Punt 5: secretariaat - Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone BredeneDe Haan voor het begrotingsjaar 2013

Aanwezig

Afwezig met
kennisgeving

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden
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Bevoegdheid



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 jaar
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
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 tot het indienen van een
beroep tegen de beslissing van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen d.d. 14/01/2013 houdende niet-goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie
aan de politiezone Bredene – De Haan
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 25/03/2013 van de
beslissing van de minister van binnenlandse zaken inzake het beroep
ingesteld tegen de beslissing van de gouverneur inzake niet-goedkeuring van
de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/03/2013 houdende bekrachtiging van
de overeenkomst met het gemeentebestuur van De Haan met betrekking
tot de verdeling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone BredeneDe Haan










Feiten, context

en argumentatie





De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2012 de gemeentelijke dotatie
aan de politiezone Bredene-De Haan vastgesteld op 2.744.750 EUR. Deze
beslissing werd evenwel niet goedgekeurd door de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen bij besluit van 14/01/2013.
Deze nietgoedkeuring was het gevolg van het feit dat door de gemeenteraad van De
Haan geen goedkeuring werd gehecht aan de door de politieraad
voorgestelde dotatie en beide dotaties ontoereikend zijn om de begroting
van de politiezone voor het jaar 2013 in evenwicht af te sluiten.
Door de gemeenteraad werd in zitting van 28/01/2013 beslist om bij de
minister van binnenlandse zaken in beroep te gaan tegen de beslissing van
de gouverneur. Inmiddels heeft de minister van binnenlandse zaken bij
besluit d.d. 07/03/2013 dit beroep niet ingewilligd. Uit de beslissing van de
minister van binnenlandse zaken blijkt dat er een consensus moet bestaan
tussen beide gemeenten inzake de gemeentelijke dotaties. Het college van
burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18/03/2013 zijn goedkeuring
gehecht aan een overeenkomst met het gemeentebestuur van De Haan
inzake deze gemeentelijke dotaties waarbij de dotatie van Bredene voor het
jaar 2013 ongewijzigd opnieuw kan worden vastgesteld.
Overzicht van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene-De
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Haan:



Jaar
Bedrag dotatie
2003
1.828.622 EUR
2004
1.865.195 EUR
2005
1.920.333 EUR
2006
1.843.928 EUR
2007
1.854.373 EUR
2008
2.035.711 EUR
2009
2.225.557 EUR
2010
2.390.215 EUR
2011
2.481.656 EUR
2012
2.664.803 EUR
2013
2.744.750 EUR
Overzicht van de diverse uitgaven/ontvangsten ingeschreven in de

uitgavensoort
2012
2013
Personeelsuitgaven
7.256.840 EUR
7.381.478 EUR
Werkingskosten
1.324.130 EUR
1.390.306 EUR
Overdracht6.450 EUR
6.450 EUR
uitgaven
Schuld-uitgaven
75.533 EUR
98.700 EUR
Totaal
8.662.953 EUR
8.876.934 EUR
ontvangstensoort
2012
2013
Prestaties
14.000 EUR
14.000 EUR
Overdracht8.821.971 EUR
9.162.987 EUR
ontvangsten
Schuld-ontvangsten
13.005 EUR
13.181 EUR
Totaal
8.848.976 EUR
9.190.168 EUR
politiebegroting 2013:
 Overzicht investeringsprogramma 2013:
Omschrijving
Bedrag
Financieringswijze
Werken aan gebouwen in
250.000 EUR
overboeking van de
uitvoering
gewone dienst
Aankoop
van
ander
22.000 EUR
lening
meubilair
Aankoop
van
5.000 EUR
lening
bureaumeubilair
Aankoop
van
24.000 EUR
lening
informaticamateriaal
Aankoop van fietsen,
14.000 EUR
lening
brom- en motorfietsen
Aankoop van andere
66.500 EUR
lening
voertuigen
Aankoop
machines,
72.000 EUR
lening
exploitatiematerieel, e.a.
Totaal
453.500 EUR
Financiering buitengewone dienst
Leningen ten laste van de politiezone
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Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
2.744.750 EUR 330/435-01
13/13 GD
wordt opgenomen in
het budget 2013

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De
Haan voor het jaar 2013 vast voor een bedrag van 2.744.750 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Bijdrage
in
de
werkingskosten gedragen
door
andere
overheidsinstellingen

Bedrag Budgetcode
2.744.750 EUR 330/435-01 13/13

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie.
Vertegenwoordiging. Voordracht van kandidaten door de politieke fracties

Aanwezig

Afwezig met
kennisgeving

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Erwin Feys, schepen
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 200 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2009 betreffende de opsplitsing
van de gemeentelijke verkeerscommissie in inspraakorgaan en expertencommissie en vaststelling van de statuten

Feiten, context

en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie heeft als opdracht overleg plegen,
advies uitbrengen en initiatieven voorstellen met betrekking tot verkeer en
mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.
Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over het verkeers- en
mobiliteitsbeleid (op verzoek van college van burgemeester en schepenen,
gemeenteraad, burgemeester, gemeenteadministratie, wijkraden, lokale
politie, inwoners etc….).
De raad is samengesteld uit:
Publiek forum
* de burgemeester-voorzitter
* een secretaris
* 1 lid, aangeduid door elke politieke fractie, die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (voordracht niet-raadsleden mogelijk)
* een vertegenwoordiger van de lokale politie - politiezone Bredene/De
Haan
* een afgevaardigde per wijkraad
* een afgevaardigde per onderwijsinstelling
* een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst
* personen, die een probleem wensen aan te kaarten of een voorstel willen
formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van de desbetreffende
straat of aanpalende zone
Expertencommissie
* de burgemeester-voorzitter
* een secretaris
* leden van het college van burgemeester en schepenen
* gemeentesecretaris
* l lid, aangeduid door elke politieke fractie, die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (voordracht niet-raadsleden mogelijk)
* ingenieur gemeentebestuur
* een vertegenwoordiger van de lokale politie - politiezone Bredene/De
Haan
* een afgevaardigde van de brandweerdienst Oostende
* een afgevaardigde van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn
* een afgevaardigde per wijkraad
* een afgevaardigde per onderwijsinstelling
* een vertegenwoordiger van de regionale overheidsdienst verkeer
* een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst
Er wordt naar gestreefd dat ten minste één derde (1/3) van de leden van de
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adviesraad van een verschillend geslacht is.
 Voor elk effectief lid kan een plaatsvervangend lid aangeduid worden.
 Het mandaat van de leden, aangeduid door elke politieke fractie,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, geldt voor een termijn, die
samenvalt met de legislatuur.
Deze leden worden iedere nieuwe
bestuursperiode opnieuw verkozen. Het mandaat is hernieuwbaar.
 Volgende kandidaten worden voorgedragen:
- namens de CD&V, Dany Hollevoet en plaatsvervanger Patricia Vertriest
- namens de Sp.a, Willy De Keyser en plaatsvervanger Alain Lynneel
- namens N-VA, Erik Verhaeghe en plaatsvervanger Michel Adam
- namens Open Vld Kris Costenoble en plaatsvervanger Ann Bryon
Tussenkomsten




Stemmen

Raadslid Louis Van Belleghem die opmerkt dat het stembiljet een fout bevat
(kandidaat effectief lid voor de open Vld Louis Van Belleghem i.p.v. Kris
Costenoble).
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die meedeelt dat door de
raadsleden de naam van Louis Van Belleghem kan worden gewijzigd in Kris
Costenoble.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigden van de politieke fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad,
voor het bijwonen van de vergaderingen van de gemeentelijke
verkeerscommissie



22 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag:
Afgevaardigde Sp.a
Effectief : Willy De Keyser bekomt 22 stemmen voor
Plaatsvervanger : Alain Lynneel bekomt 22 stemmen voor
Afgevaardigde CD&V
Effectief : Dany Hollevoet bekomt 22 stemmen voor
Plaatsvervanger : Patricia Vertriest bekomt 22 stemmen voor
Afgevaardigde N-VA
Effectief : Erik Verhaeghe bekomt 22 stemmen voor
Plaatsvervanger : Michel Adam bekomt 22 stemmen voor
Afgevaardigde Open Vld
Effectief : Kris Costenoble bekomt 22 stemmen voor.
Plaatsvervanger : Ann Bryon bekomt 22 stemmen voor
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad duidt volgende afgevaardigden van de politieke fracties,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, aan om de vergaderingen van de
gemeentelijke verkeerscommissie bij te wonen:
- Willy De Keyser voor de Sp.a (Alain Lynneel als plaatsvervanger)
- Dany Hollevoet voor de CD&V (Patricia Vertriest als plaatsvervanger)
- Erik Verhaeghe voor de N-VA (Michel Adam als plaatsvervanger)
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- Kris Costenoble voor de Open Vld ( Ann Bryon als plaatsvervanger)

Punt 7: financiële dienst - Voorstel van Finiwo tot kapitaalverhoging Publi-T via de
beschikbare middelen binnen deze financieringsintercommunale

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 06/07/2011

Verwijzingsdocumenten



brief en motiveringsnota van Finiwo d.d. 05/02/2013 betreffende
kapitaalverhoging Finiwo aandelen Publi-T
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/03/2013
houdende voorstel van Finiwo om over te gaan tot kapitaalverhoging PubliT



Feiten, context

en argumentatie


De financieringsintercommunale Finiwo is aandeelhouder van Publi-T. Deze
holding staat in voor de Belgische en publieke verankering van de
transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia (hoogspanning).
Publi-T heeft beslist om tot kapitaalverhoging over te gaan. Deze
kapitaalverhoging is het gevolg van de ontbinding van de Gemeentelijke
Holding die haar participatie binnen Publi-T hierdoor verliest.
De
Gemeentelijke Holding heeft recht op een ‘scheidingsaandeel’
overeenkomstig de boekwaarde van haar aandeel in Publi-T op het moment
van de ontbinding (7/12/2011). De door te voeren kapitaalverhoging is
gelijk aan de waarde van het ‘scheidingsaandeel’ dat wordt uitbetaald aan de
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Gemeentelijke Holding.
De totale kapitaalverhoging binnen Publi-T
bedraagt 77,11 miljoen EUR, hetzij 237582 nieuwe aandelen aan 324,58
EUR/aandeel. De waarde per aandeel is gebaseerd op de boekwaarde van
de participatie van de Gemeentelijke Holding binnen Publi-T.
De
marktwaarde ligt vermoedelijk hoger.
Het voorbehouden gedeelte van deze kapitaalsverhoging voor Finiwo
bedraagt 6.703.875,32 EUR. Het aandeel voor de gemeente Bredene
bedraagt hierbij 75.753,79 EUR. De aandelen zullen vanaf de datum van
volstorting dividend-gerechtigd zijn en inkomsten genereren voor de
aandeelhouders. Volgens het huidig meerjarenplan van Publi-T wordt een
rendement van 7% verwacht.
De gemeenten hebben de mogelijkheid om Finiwo te verzoeken voor de
rekening van de gemeente bijkomende aandelen Publi-T te verwerven en dit
in verhouding tot de huidige participatie in de rekeningsector F3. Deze
sector bevat onder meer de financiering van eerdere kapitaaloperaties van
Publi-T.
De financiering van deze kapitaalverhoging kan gebeuren door beschikbare
middelen (reserves) binnen Finiwo. Er hoeven hiervoor dus geen middelen
te worden gestort en de voor 2013 vooropgestelde dividenden blijven
behouden.
Finiwo biedt de mogelijkheid om meer aandelen te onderschrijven indien
deze beschikbaar zouden zijn. Bijkomende aandelen kunnen beschikbaar
zijn indien niet alle gemeenten van Finiwo hun proportioneel deel opnemen
en/of indien andere aandeelhouders van Publi-T niet of gedeeltelijk
intekenen op hun voorbehouden deel. Belangrijk is wel dat deze meer dan
proportionele intekening enkel mogelijk is in de mate dat de betrokken
gemeente over voldoende vrije reserves beschikt binnen Finiwo.
Desgewenst kan de gemeente beslissen om bijstortingen te verrichten
indien de beschikbare reserves onvoldoende blijken om meer dan
proportioneel in te tekenen.
De dienst stelt voor, in voorkomend geval, het bedrag van 75.753,79 EUR
te laten verdubbelen zodat een totale participatieverhoging, aandeel
Bredene, in Publi-T (via aandelen Finiwo – sector 3) van 151.507,58 EUR
wordt bekomen. Het rendement op deze investering is immers zeer hoog
(7%) en compenseert het dividend-verlies dat de laatste jaren werd
genoteerd uit aandelen gas en elektriciteit. Bovendien hoeven er voor deze
eventuele bijkomende intekening geen gelden te worden overgeschreven op
de rekening van Finiwo. De beschikbare reserves zullen, nadat de
proportionele intekening is doorgevoerd (eerste deel van 75.753,79 EUR),
nog voldoende zijn om een bijkomende participatie op te nemen. De
gemeente hoeft dus ook hier (tweede deel van 75.753,79 EUR), geen
bijstorting te doen en geen netto-middelen beschikbaar te houden op het
gemeentelijk budget.
De investering in Publi-T zal worden gefinancierd door een
kapitaalverhoging op niveau van Finiwo door aanwending van de
beschikbare reserves. Door Finiwo te verzoeken in te tekenen op aandelen
Publi-T gaat de gemeente Bredene er mee akkoord zelf in te tekenen op
aandelen Finiwo ter financiering van deze investering. Deze nieuwe Finiwoaandelen gaan dan ook de basis vormen voor de verdeling van de
dividendopbrengsten van de nieuwe aandelen Publi-T.
De eigenlijke kapitaalverhoging, op niveau van Finiwo, zal in 2013 worden
uitgevoerd door de raad van bestuur, conform de statutaire bevoegdheden
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Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

waarover de raad beschikt, op basis van de antwoorden van de
gemeenten/deelnemers. De eenheidsprijs van een nieuw aandeel Finiwo
wordt gelijkgesteld aan de actiefwaarde van een aandeel F3, met name 44,52
EUR.
Volledigheidshalve wordt hierbij nog gemeld dat deze kapitaalverhoging niet
kadert in de verplichte participatieverhoging bij Imewo tegen uiterlijk 2018
(wettelijke voorgeschreven einddatum).

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een
visum door de financieel beheerder.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Overboeking
van
gewone dienst naar
buitengewone dienst

Raming Budgetcode
Dienst
75 800 EUR 060/997-51 13/13
BD
Budgetwijziging 2013
desgevallend
(+ 75.800 EUR) Financiering
(Totaal – 151.600 kapitaalverhoging
EUR) Publi-T
via
Finiwo
(aandelen sector F3)

UITGAVEN
Omschrijving

Raming Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
Overboeking
van
75.800 EUR 060/957-01 13/13
GD
gewone dienst naar
Budgetwijziging 2013
buitengewone dienst
desgevallend
(+ 75.800 EUR) Financiering
(Totaal – 151.600 kapitaalverhoging
EUR) Publi-T
via
Finiwo
(aandelen sector F3)
Volstorting
van
75.753,79 EUR 552/812-51 11/11
BD
deelnemingen
Budgetwijziging 2013
desgevallend
(+ 75.753,79 EUR) Financiering
via
(Totaal – overboeking van de
151.507,58 EUR) gewone
naar
de
buitengewone dienst

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om Finiwo te
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verzoeken de voorgestelde kapitaalverhoging Publi-T te onderschrijven,
vertegenwoordigd door aandelen Finiwo – sector F3, voor het proportioneel
toegewezen bedrag van 75.753,79 EUR. De financiering ervan zal gebeuren via
de beschikbare reserves binnen Finiwo.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om Finiwo te
verzoeken een bijkomende kapitaalverhoging Publi-T te onderschrijven,
vertegenwoordigd door aandelen Finiwo – sector F3, voor een maximum
bijkomend bedrag van 75.753,79 EUR.
Voor deze bijkomende investering zal
geen bijstorting gebeuren.
De financiering ervan zal gebeuren via de
beschikbare reserves binnen Finiwo.
Artikel 3
De gemeenteraad wenst in te tekenen op de kapitaalverhoging Finiwo die de
raad van bestuur zal uitvoeren ter financiering van de onderschrijving van de
kapitaalverhoging van Publi-T en dat voor een bedrag dat gelijk is aan het door
de gemeente onderschreven bedrag (75.753,79 – desgevallend 151.507,58 EUR).

Punt 8: technische dienst - Strandconcessie 2013. Overeenkomst Gemeente Bredene Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust. Goedkeuring voorwaarden

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessie
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen
van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het
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privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen
en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken
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



brief d.d. 12/02/2013 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening &
Kust

Feiten, context

en argumentatie

Ingevolge de opmaak van het PRUP Strand en Dijk en de voorziene
goedkeuring in 2013 ontving ons bestuur de strandconcessie voor het jaar
2013.
De gemeenteraad dient de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust betreffende
de strandconcessie 2013 goed te keuren. Deze concessie is geldig voor het
aanbrengen en exploiteren van installaties voor zee- en zonnebaden, sport
en spelen.
In artikel 11 eist het agentschap dat de concessiehouder zelf in staat voor
het leveren, plaatsen en wegnemen van zandschermen en/of zandhagen.
Volgende artikels werden toegevoegd aan de overeenkomst:
 Artikel 12 De gemeente stemt in om als type boei de hogere
cilindervormige boei voor afbakening van de watersportzones te
gebruiken.
 Artikel 13 Teneinde de veiligheid van de recreanten te garanderen legt
de gemeente aan de watersportclubs het gebruik van een portofoon op
om tweerichtingcommunicatie tussen het IKWV en de watersportclub
mogelijk te maken.

Verwijzingsdocumenten






Tussenkomsten





Raadslid Louis Van Belleghem die naar aanleiding van de goedkeuring van
deze voorwaarden herinnert aan zijn voorstel, geformuleerd tijdens de
bespreking van het algemeen beleidsprogramma, inzake het creëren van
kwalitatieve beachclubs op een aantal strandposten.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP) die dit mogelijk moet maken vooralsnog niet is
goedgekeurd, waardoor 2013 een overgangsjaar wordt. Het lastenboek dat
volgend jaar zal worden opgemaakt voor de strandconcessies zal dergelijke
beachclubs betrachten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van een
overeenkomst met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
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Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende betreffende de strandconcessie 2013. Deze
voorwaarden maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: technische dienst - Gebouwen. Vernieuwen poorten (nooddeuren) polyvalente zaal
sportcentrum. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

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

Feiten, context

en argumentatie

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 13.000 EUR voorzien
voor het vernieuwen van poorten (2 nooddeuren) in de polyvalente zaal
van het gemeentelijk sportcentrum.
Beschrijving van nooddeuren (leveren en bijkomend plaatsing)
 Aantal: 2 stuks
 Afmetingen: breedte 2 m – hoogte 2,6 m (op te meten ter plaatse door
aannemer)
 Alu nooddeuren met volle geïsoleerde panelen
 Profielen
 Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium
 Moet gechromateerd (voorbehandeld) worden en daarna in
poederlak ingebakken worden
 Bestand zijn tegen een windbelasting van klasse C5/B5
 Isolatiewaarde van minimum 1,9
 Thermische onderbreking dient uitgevoerd in glasvezelversterkte
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polyamidestrip met kleefkoord
Deuren
 Voorzien van 3 zware regelbare scharnieren en onderaan van een
automatische tochtborstel
 Panieksluiting
 De aansluiting van de deuren met de constructie moet opgevoegd
worden met polymeer
Kostprijsraming: 11.150 EUR (incl. btw).



Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
2
nooddeuren
11.150 EUR 764/724-60/13/13
polyvalente
zaal
AP-code 17.1.11
gemeentelijk
13.000 EUR
sportcentrum

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (11.150 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 2 nooddeuren bestemd voor de polyvalente zaal van
het gemeentelijk sportcentrum.
Beschrijving
 Aantal: 2 stuks
 Afmetingen: breedte 2 m – hoogte 2,6 m (op te meten ter plaatse door
aannemer)
 Alu nooddeuren met volle geïsoleerde panelen
 Profielen
 Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium
 Moet gechromateerd (voorbehandeld) worden en daarna in poederlak
ingebakken worden
 Bestand zijn tegen een windbelasting van klasse C5/B5
 Isolatiewaarde van minimum 1,9
 Thermische onderbreking dient uitgevoerd in glasvezelversterkte
polyamidestrip met kleefkoord
 Deuren
 Voorzien van 3 zware regelbare scharnieren en onderaan van een
automatische tochtborstel
 Panieksluiting
 De aansluiting van de deuren met de constructie moet opgevoegd
worden met polymeer
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Punt 10: technische dienst - Machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. Opdracht van
levering van een tweedehands elektrische vorkheftruck. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van Belleghem,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen
Tania Janssens, Erwin Poppe, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

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

Feiten, context

en argumentatie

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 12.500 EUR ingeschreven
voor de aankoop van een tweedehands elektrische vorkheftruck, bestemd
voor het containerpark.
Dit transportmiddel zou worden gebruikt voor het stapelen van zware
toestellen in de recupelcontainer en het verplaatsen van palletboxen.
Detail voorwaarden
Algemeen
- Driewielig op volle banden
- Hefvermogen minimum 1,6 ton
- Maximum 5 jaar oud
- Maximum 1500 werkuren
- CE attest
- Goede staat
- Garantie: minstens 6 maand




Afmetingen
- Hefhoogte minimum 2,7 meter
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-

Vrije hefhoogte 1,4 meter
Doorrijhoogte maximum 2,2 meter
Mogelijkheid zijschuif (vorken)
Vorken 1,2 meter

Motor
- Elektrisch aangedreven
- Batterijen 48 volt
- Inbegrepen lader, die zowel op 220 als op 380 volt kan werken
- Elektrische transmissie
Hydraulica
- Voorzien van 3 ventielen om zowel hef-, voorwaartse als achterwaartse
beweging met de boom te maken, alsook horizontale
verschuifmogelijkheid van de vorken





Financiële
gevolgen

Verlichting
- Nodige verkeerslichten
- Werklichten: 2 voor en minstens 1 achter
- Zwaailicht
De kostprijs van deze opdracht van levering wordt geraamd op 11.000 EUR
(incl. btw).
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden, de
kostprijsraming (11.000 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van een tweedehands elektrische
vorkheftruck, bestemd voor het containerpark.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop van
tweedehands
elektrische
vorkheftruck

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
een
11.000 EUR 876 13/13 743-98
A.P.-code 12.2.10
12.500 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de voorwaarden en de
kostprijsraming (11.000 EUR, incl. btw) van de opdracht van levering van een
tweedehands elektrische vorkheftruck, bestemd voor het containerpark
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Detail voorwaarden
Algemeen
- Driewielig op volle banden
- Hefvermogen minimum 1,6 ton
- Maximum 5 jaar oud
- Maximum 1500 werkuren
- CE attest
- Goede staat
- Garantie: minstens 6 maand
Afmetingen
- Hefhoogte minimum 2,7 meter
- Vrije hefhoogte 1,4 meter
- Doorrijhoogte maximum 2,2 meter
- Mogelijkheid zijschuif (vorken)
- Vorken 1,2 meter
Motor
- Elektrisch aangedreven
- Batterijen 48 volt
- Inbegrepen lader, die zowel op 220 als op 380 volt kan werken
- Elektrische transmissie
Hydraulica
- Voorzien van 3 ventielen om zowel hef-, voorwaartse als achterwaartse
beweging met de boom te maken, alsook horizontale
verschuifmogelijkheid van de vorken
Verlichting
- Nodige verkeerslichten
- Werklichten: 2 voor en minstens 1 achter
- Zwaailicht
Artikel 2
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de wijze van gunnen van deze
opdracht van levering, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 11: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel. Afkoppelen collectorennetwerk.
Studie afkoppelen campings (RIO ACT). Goedkeuring voorwaarden en kostprijsraming

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

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
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,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
Decreet d.d. 02/07/2008 betreffende toeristische logies
Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009










Verwijzingsdocumenten









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 het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/10/2008
houdende engagementsverklaring ten aanzien van de Vlaamse
Milieumaatschappij betreffende het aansluiten van Bredense terreinen voor
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Feiten, context

en argumentatie



openluchtrecreatieve verblijven op een gescheiden rioleringsstelsel
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende vaststelling van
het programma-takenpakket 2013 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 die taken, opgenomen in de
kaderovereenkomst VMW-nv Aquafin.
Voor 2013 werd inmiddels het programma-takenpakket Rio Act door de
gemeenteraad vastgesteld. Van dit programma maakt ook deel uit de studie
van het project “Afkoppelen campings” – voorontwerp en ontwerp. De
VMM heeft immers 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 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…).
Meer concreet moet per terrein voor
openluchtrecreatieve verblijven een actieplan worden opgesteld:
- Opmaak plannen met hierop de geplande (gescheiden) toestand van het
rioleringsnetwerk – ligging van de regenwaterafvoer (RWA),
afvalwaterleidingen
(DWA)
+
verontreinigingsbronnen
van
afvalwaterleidingen
(voorzien
van
een
minimaal
aantal
aansluitingspunten)
- Vermelden op de leidingenplannen van de nodige technische gegevens
van de diverse leidingen, zoals lengte, diameter, helling en niveau +
weergeven voor het regenwaterstelsel van de visie hoe met het
hemelwater zal worden omgegaan (hergebruik en infiltratie en pas dan
vertraagde afvoer)
- Inschatting van de nodige investeringen voor de scheiding van het afvalen regenwater, alsook een stappenplan, waarin per jaar wordt
aangegeven welk gedeelte van de investeringen tegen wanneer zal
worden gerealiseerd om uiteindelijk te komen tot een volledige
scheiding.
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Financiële
gevolgen

Het aandeel van ons bestuur in de studie “Afkoppelen campings” –
voorontwerp (technisch plan) en ontwerp wordt voor 2013 geraamd op
50.000 EUR, btw inclusief.
Conform voornoemde kaderovereenkomst zorgt de VMW voor de
administratieve afhandeling van dit dossier. De desbetreffende opdracht van
diensten zal door deze nutsmaatschappij toegewezen worden
overeenkomstig de vigerende regelgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad wordt in eerstkomende zitting voorgesteld zijn
goedkeuring te hechten aan de voorwaarden en de kostprijsraming (50.000
EUR, btw inclusief) van de opdracht van diensten met als voorwerp de
studie van het project “Afkoppelen campings”- voorontwerp (technisch
plan) en ontwerp.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Afkoppelen
(studie)

Besluit

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
campings
50.000 EUR 87710 13/13 732-51
A.P.-code 12.2.08
50.000 EUR

Dienst
BD

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en de
kostprijsraming (50.000 EUR, btw inclusief) van de opdracht van diensten met
als voorwerp de studie van het project “Afkoppelen campings” – voorontwerp
(technisch plan) en ontwerp.
Detail
Technisch plan (voorontwerp) en ontwerp
-Opmaak plannen met hierop de geplande (gescheiden) toestand van het
rioleringsnetwerk
–
ligging
van
de
regenwaterafvoer
(RWA),
afvalwaterleidingen (DWA) + verontreinigingsbronnen van afvalwaterleidingen
(voorzien van een minimaal aantal aansluitingspunten)
-Vermelden op de leidingenplannen van de nodige technische gegevens van de
diverse leidingen, zoals lengte, diameter, helling en niveau + weergeven voor
het regenwaterstelsel van de visie hoe met het hemelwater zal worden
omgegaan (hergebruik en infiltratie en pas dan vertraagde afvoer).

Punt 12: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Erwin Poppe, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
 Raadslid Louis Van Belleghem die naar aanleiding van de berichtgeving over
de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang met 50 plaatsen ook pleit
voor opvang tijdens het weekend. Het raadslid stelt dat heel wat inwoners in
het weekend werken waardoor er ook op zaterdag en zondag nood is aan
kinderopvang. Hij stelt dan ook voor om de kinderopvang in die zin uit te
breiden.
Antwoord van het college van burgemeester en schepenen
 Schepen Kristien Vanmullem die dit voorstel en de argumentatie hiervoor
zal bespreken in het eerstvolgend lokaal overleg kinderopvang. Anderzijds
wijst de schepen ook op de niet onaanzienlijke financiële impact van een
dergelijke uitbreiding. Vooraleer hiermee desgevallend wordt gestart zal er
een duidelijk zicht moeten zijn op het aantal gezinnen dat hiervan gebruik zal
maken.
 Burgemeester Steve Vandenberghe sluit zich hierbij aan en stelt dat uit
enquêtes die hierover in het verleden werden gedaan, is gebleken dat het
daadwerkelijk gebruik van weekendopvang eerder beperkt zou zijn.

Punt 13: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Alain Lynneel

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
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Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Erwin Feys, schepen ;
Erwin Poppe, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Mondelinge vraag van raadslid Alain Lynneel
 Raadslid Alain Lynneel die van het college wenst te vernemen of er reeds
uitsluitsel is over de problematiek van de geluidsoverlast veroorzaakt door
de metalen platen van de watertoren en die vraagt om de inwoners
hierover te informeren.
Antwoord van het college van burgemeester en schepenen
 Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat ongeveer 15 jaar geleden de
watertoren werd bekleed met de blauw-witte metalen panelen. Na enkele
jaren bleek dat deze panelen loskwamen waardoor deze dienden vervangen
door panelen in flexibeler materiaal i.c. aluminium. Nadeel van deze flexibele
aluminium panelen is evenwel dat deze bij hevige wind een geluid
produceren dat door de omwoners als storend wordt ervaren. Naar
aanleiding
van diverse klachten in wijkraad Dorp heeft het
gemeentebestuur de VMW (nu: De Watergroep) gevraagd om deze
lawaaihinder te willen onderzoeken. Hiervoor werd door De Watergroep
een studiebureau aangesteld dat anderhalf jaar geleden de resultaten van
deze studie heeft overgemaakt aan de Watergroep en het gemeentebestuur.
De conclusies uit deze studie waren evenwel zeer summier. Uit een recent
overleg tussen De Watergroep en het gemeentebestuur is nu gebleken dat,
gelet op het beeldbepalend karakter ervan, wordt geopteerd voor het
behoud van de huidige blauw-witte aluminiumpanelen. De geluidsoverlast
die dit met zich meebrengt kan, aldus schepen Deroo, in aanzienlijke mate
worden beperkt door de panelen in U-profielen met verstevigingsstrips te
plaatsen. Bij de Watergroep werd erop aangedrongen dat deze
remediërende maatregelen snel zouden worden uitgevoerd.


Raadslid Alain Lynneel dankt de schepen voor deze info en vraagt nogmaals
uitdrukkelijk om de inwoners hierover te informeren.
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Schepen Jacques Deroo vraagt de secretaris om de informatiedienst
opdracht te geven hierover een item op te nemen in het gemeentelijk
informatieblad.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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