VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 27/05/2013
Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het Gemeentedecreet

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, 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

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 29 van het Gemeentedecreet

Feiten, context
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om,
en argumentatie ingevolge de hoogdringendheid, volgend punt toe te voegen aan de dagorde van
de zitting van de gemeenteraad van heden:
 Aanstelling van Marie-Jeanne Colsoul als gemeenteraadslid
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enige artikel
De gemeenteraad besluit om volgend punt toe te voegen aan de dagorde van de
zitting van de gemeenteraad van heden:
Aanstelling van Marie-Jeanne Colsoul als gemeenteraadslid.

Verslag gemeenteraadszitting 27/05/2013

1

Punt 1: secretariaat - Algemeen. Kennisneming van het ontslag van raadslid Erwin Poppe uit
de gemeenteraad

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, 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

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 15 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 21/05/2013 van raadslid Erwin Poppe

Feiten, context

en argumentatie


Neemt kennis

Erwin Poppe, raadslid, Zwanenstraat 5 – Bredene, deelt de voorzitter van
de gemeenteraad mee dat hij om persoonlijke redenen, zijn ontslag indient
als gemeenteraadslid.
Het ontslag als raadslid wordt definitief door het loutere feit van de
ontvangst, door de voorzitter van de gemeenteraad, van de kennisgeving
van het ontslag. Het ontslagnemend raadslid is verplicht de continuïteit van
zijn mandaat waar te nemen tot zijn opvolger is geïnstalleerd.

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Erwin Poppe, raadslid, uit
de gemeenteraad.

Punt 2: secretariaat - Algemeen. Aanstelling van Marie-Jeanne Colsoul als gemeenteraadslid

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, 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

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 16 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 3, 169 en 215, §§1 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Verwijzingsdocumenten



aanwijzing
van
de
gemeenteraadsleden-opvolgers
(gemeenteraadsverkiezingen van 12/10/2012)
brief d.d. 23/05/2013 van Pascale Hoste houdende verzaking aan het
mandaat van gemeenteraadslid
brief d.d. 23/05/2013 van Luc D’Hondt houdende verzaking aan het mandaat
van gemeenteraadslid




Feiten, context

en argumentatie



Erwin Poppe, raadslid, Zwanenstraat 5 – Bredene, heeft zijn ontslag
ingediend als gemeenteraadslid.
Pascale Hoste, 1ste opvolger en Luc D’Hondt, 2de opvolger, verzaken aan het
mandaat van gemeenteraadslid.
De 3de opvolger, Marie-Jeanne Colsoul, kan worden geïnstalleerd als
raadslid voor zover zij onafgebroken aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden
heeft voldaan en zich niet bevindt in één der gevallen van
onverenigbaarheid. Uit het verslag van de voorzitter blijkt dat aan deze
voorwaarden is voldaan.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de geloofsbrief van Marie-Jeanne
Colsoul, 3de opvolger op de lijst N-VA (gemeenteraadsverkiezingen van
12/10/2012), waarbij wordt bevestigd dat betrokkene sedert voornoemde
verkiezingen onafgebroken heeft voldaan en nog voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten en het niet bekend is dat zij zich bevindt in één der
gevallen van onverenigbaarheid.
Voornoemde wordt geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
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Punt 3: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/04/2013

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 22/04/2013 worden goedgekeurd.

Punt 4: informatiedienst - Inspraak. Afsprakennota 'Inspraak, participatie en betrokkenheid in
Bredene - Van wijkraden naar een integraal inspraak- en informatiebeleid'. Goedkeuring

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 3 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/05/2013
houdende de goedkeuring van de nota inzake inspraak en participatie

Feiten, context

en argumentatie

Openheid en inspraak lopen als een rode draad doorheen het beleid dat
door het Bredens gemeentebestuur wordt gevoerd. Bredene is in de jaren
80 gestart met de wijkraden. De formule om inwoners daadwerkelijk bij
het beleid te betrekken was uniek. De openheid om met alles wat het
beleid uitvoerde ook naar buiten te komen was in heel Vlaanderen
behoorlijk vooruitstrevend. Bredene werd voor deze pioniersrol bekroond
met de prestigieuze “Agora Award” voor openbaarheid van bestuur.
De uitgebreide beleidsinformatie, de (financiële) ondersteuning van
initiatieven van de inspraakorganen, de afsprakennota tussen het
gemeentebestuur en de wijkraden,… het inspraaksysteem heeft jarenlang
vruchten afgeworpen die door vele steden en gemeenten werd
overgenomen.
Het doel van de wijkraden was een betere
informatiedoorstroming (én bijgevolg betere verstandhouding) tussen
gemeentebestuur en inwoners.
Het huidige inspraakconcept is echter aan herziening toe. Met de nieuwe
afsprakennota wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen die zijn
voorzien in het beleidsprogramma 2013-2019 inzake inspraak en
participatie.





Tussenkomsten



Raadslid Dirk Cattoir die opmerkt dat de voorstellen die in januari werden
geformuleerd door de wijkraadvoorzitters tijdens het overleg met het
gemeentebestuur niet terug te vinden zijn in de nota met betrekking tot het
inspraak- en participatiebeleid. Zo was er het voorstel om van vijf naar
zeven wijkraden te gaan. In de beleidsnota gaat men evenwel van vijf naar
vier raden door het samenvoegen van de wijkraden Groenendijk en
Vicogne. De functie van wijkraadvoorzitter wordt geschrapt. Het is aldus
het raadslid toch bewezen dat een wijk behoefte heeft aan een neutrale
voorzitter. Het bestuur stapt echter af van dit principe en wenst met
wijkwatchers te werken. Iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen. Dit
neigt aldus het raadslid naar een soort kliklijn. Er zal slechts twee maal per
jaar worden vergaderd wat te weinig is. De vergadering zal maar twee uur
duren wat normaal gezien voldoende is als over de wijkproblematiek kan
worden gesproken. Volgens het raadslid zal het eerste uur evenwel een
“goednieuwsshow” worden gehouden door het bestuur, waardoor slechts
één uur aan de problemen van de wijken zal kunnen worden gewijd. Eerst
de wijkproblemen bespreken lijkt het raadslid logischer. Ook moet
vastgesteld worden dat de wijkwandelingen werden uitgesteld tot het
voorjaar 2014. Het raadslid twijfelt eraan of deze wandelingen ook
daadwerkelijk zullen worden georganiseerd. Met betrekking tot de
wijkagenten stelt het raadslid dat deze prominenter moeten aanwezig zijn
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om de communicatie te bevorderen. Uit de praktijk blijkt evenwel dat
andere taken de wijkagenten beletten om aan wijkwerking te doen.
Raadslid Liesbeth Metsu die vooreerst wijst op een materiële fout in het
dossier. Datum opstarten nieuwe wijkradenwerking moet zijn “oktober
2013” i.v.p. “oktober 2014”. Anderzijds vraagt ze tevens om de
mobiliteitscommissie toe te voegen aan de lijst van adviesorganen en meent
het raadslid dat de bebloemingswedstrijd/Gardens of Br(eden)e ook
thuishoort bij de initiatieven inzake bevordering van samenhorigheid en
betrokkenheid.
Burgemeester Steve Vandenberghe die repliceert dat verandering altijd
voor weerstand zorgt, maar dat het bestuur met de voorliggende nota wil
anticiperen op een aantal evoluties. Zo heeft het verminderen van het aantal
wijkraden de bedoeling om de versnippering tegen te gaan en de middelen
efficiënt in te zetten. Het inschakelen van diverse wijkwatchers heeft dan
weer de bedoeling om meer mensen te betrekken bij het wijk- en
inspraakgebeuren. De vrees van raadslid Cattoir dat de inspraakwerking zal
worden beperkt door de nieuwe methodiek van wijkvergadering is helemaal
onterecht, aldus de burgemeester, aangezien het de bedoeling is om in en
samen met de wijkvergaderingen het beleidsplan te evalueren en bij te
sturen. Wat betreft gebruik van sociale media is de burgemeester ervan
overtuigd dat dit, mits goed begeleid, goede resultaten kan opleveren, wat
ook gebleken is bij de bevraging over mobiliteit.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de nota ‘Inspraak, participatie en betrokkenheid in
Bredene - Van wijkraden naar een integraal inspraak- en informatiebeleid’ goed
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO op 24/06/2013. 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, 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, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 27/05/2013

6

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 van IMEWO
aangetekend schrijven van IMEWO d.d. 30/04/2013 betreffende de
algemene vergadering der aandeelhouders op 24/06/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/05/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op 24/06/2013





Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Op maandag 24/06/2013 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van IMEWO plaats met volgende agendapunten :
- Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2012
- Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2012
- Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris
met betrekking tot het boekjaar 2012
- Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en
ondernemingsplan 2013-2018
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
- Sandy Dobbelaere: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Sandy Dobbelaere bekomt 25 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
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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 algemene vergadering van
IMEWO op maandag 24/06/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO op 25/06/2013. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten van IVOO
aangetekend schrijven IVOO d.d. 02/05/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/05/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberly Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op 25/06/2013
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Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Met een schrijven d.d. 02/05/2013 nodigt IVOO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op dinsdag 25/06/2013.
Agenda
- Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2012 - akteneming
- Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012 akteneming
- Jaarrekening per 31.12.2012 - goedkeuring
- Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
- Ondernemingsplan 2013-2018
- Benoeming van Anni Christiaen, gemeenteraadslid stad Oudenburg, tot
lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van Chantal Vanlitsenburgh
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van de stad Oudenburg van
25/04/2013 - goedkeuring
- Mededelingen en diversen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
- Kimberly Rousselle: plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Kimberly Rousselle bekomt 25 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberly Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVOO op
dinsdag 25/06/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IVOO.

Punt 7: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2011
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 28/04/1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid artikel 17

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2012 houdende vaststelling van
de jaarrekening 2011 bestaande uit de begrotingsrekening, de jaarrekening
en de toelichting
beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
08/04/2013 houdende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 29/04/2013 van het vaststellingsbesluit van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen van de jaarrekening 2011




Feiten, context

en argumentatie 


Neemt kennis

De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2011 definitief vastgesteld.
Door
de
toezichthoudende
overheid
werden
geen
opmerkingen/aanbevelingen toegevoegd aan dit besluit.
De jaarrekening 2011 werd volledig goedgekeurd zoals hij werd
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening
2011.

Punt 8: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde
plaatsen voor de aanslagjaren 2013-2018, met ingang van 29/05/2013 (040/366-07)
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28/05/2010 en 17/02/2012
Decreet d.d. 09/07/2010 houdende de invordering van parkeerheffingen
door parkeerbedrijven, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap, zoals tot op heden gewijzigd
verkeersveiligheidswet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004, zoals tot
op heden gewijzigd
Wet d.d. 20/07/2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van
16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van Koninklijk Besluit d.d.
01/12/01975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
financiële toestand van de gemeente








Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende vaststellen van
het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgesteld plaatsen voor de aanslagjaren 2013-2018
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/04/2013
houdende voorstel tot aanpassing van het belastingreglement op het
betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen naar
aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie in de Kapelstraat

Naar aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie in de Kapelstraat door de
komst van supermarkt Albert Heijn, wordt het reglement, met ingang van
29/05/2013, op het betalend parkeren als volgt aangepast:
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De naam “parking duinen” wordt veranderd in “parking shopping Duinen”
Om het langdurig parkeren te ontmoedigen worden volgende tarieven
aangepast.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen “parking shopping duinen” en de
andere betalende parkings.
De tarifering bevat twee elementen:
parking shopping duinen:
eerste 30 minuten gratis en vanaf de 31ste minuut:
0,50 EUR/10 min
1,50 EUR/30 min
3,00 EUR/60 min
andere betalende parkings:
eerste 15 minuten gratis en vanaf de 16de minuut:
0,25 EUR/10 min
0,75 EUR/30 min
1,50 EUR/60 min
Tussenkomsten








Raadslid Willy Dekeyser die aan de hand van enkele praktische voorbeelden
aantoont dat het parkeren op de Shopping Duinen enkel duurder wordt bij
het overschrijden van de parkeerduur van 50 minuten en dat deze
maatregel is bedoeld om het kort parkeren te stimuleren op de parking
tegenover de diverse drukbezochte handelszaken.
Burgemeester Steve Vandenberghe die benadrukt dat de maatregel is
genomen om een grotere rotatie/circulatie te hebben op de parking
Shopping Duinen en dat nog een aantal andere aanvullende
parkeermaatregelen worden genomen. Zo zal worden onderzocht om het
aantal gratis parkeergelegenheden langs de Koninklijke Baan uit te breiden,
wordt de beperkte parkeerduur in de omgeving van de Duinenstraat
uitgebreid van twee tot drie uur en wordt de betalende zone langs de
Driftweg omgevormd tot een zone beperkte parkeerduur (3 uur). Tevens
geeft de burgemeester aan dat deze maatregel en het ganse parkeerbeleid
zal worden geëvalueerd na de zomer.
Schepen Eddy Gryson die nog stelt dat deze maatregel ook werd besproken
in de raad voor lokale economie.
Raadslid Erik Verhaeghe die opmerkt dat de meerderheid zowel in de
verkiezingspropaganda als in het algemeen beleidsprogramma heeft
aangegeven dat geen nieuwe belastingen zouden worden opgelegd en dat de
tarieven van onroerende voorheffing en personenbelasting niet zouden
worden verhoogd in deze legislatuur.
Het is aldus het raadslid
onbegrijpelijk dat in deze crisistijden de parkeertarieven op de parking
Shopping Duinen worden verdubbeld. Het gratis half uur is niet meer dan
een druppel op een hete plaat aangezien een half uur niet volstaat om
boodschappen te doen. Met deze nieuwe tarieven behoort Bredene tot de
duurste gemeente van de kust. Het raadslid verwijst naar De Haan waar
het parkeren gratis is en naar Roeselare waar geen parkeergeld dient
betaald tussen 12 en 14 uur wat goed is voor de lokale restauranthouder en
middenstander. Ook de komst van Albert Heijn mag geen reden zijn om de
parkeertarieven te verhogen. Het raadslid meent dat deze maatregel enkel
de gemeentekas ten goede zal komen en zeker de parkeerproblemen niet
zal oplossen. Het parkeerprobleem zal zich immers verleggen naar andere
wijken en straten. Met deze parkeertarieven komt Bredene in aanmerking
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voor de award van duurste gemeente.
Raadslid Louis Van Belleghem die stelt dat hij ontgoocheld is over de
voorgestelde parkeerregeling en dit voornamelijk omwille van het feit dat,
als er sprake wil zijn van volwaardig shoppen, hier i.c. het aandoen van
verschillende handelszaken in de Kapelstraat en Duinenstraat, het gratis half
uur meer dan ontoereikend is. Het raadslid begrijpt dan ook niet waarom
de vroegere parking Duinen nu de naam Shopping Duinen heeft gekregen
aangezien de voorgestelde regeling met de dure tarieven het shoppen
geenszins stimuleert.
Raadslid Kris Opdedrynck die verwijst naar de nota die werd opgemaakt
door Albert Heijn in functie van de vestigingsaanvraag en waarin wordt
aangegeven dat er zich geen parkeerproblemen zouden stellen. Het college
had aldus het raadslid deze nota kritischer moeten onderzoeken. Wat
betreft de uitbreiding van de blauwe zone stelt het raadslid dat dit zal
resulteren in het wild parkeren/onreglementair parkeren in de aanpalende
straten tot gevolg heeft waardoor hierop strengere controle noodzakelijk
is. Zo moet vastgesteld worden dat in drukke periodes wagens parkeren in
de zijstraten van de Driftweg en dit te dicht tegen de hoek van deze
Driftweg, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Het uitbreiden van het
parkeren langs de Koninklijke Baan zal moeten gebeuren in overleg met de
hogere overheid, maar het raadslid wil nu al wijzen op de huidige gevaarlijke
situatie langs de Koninklijke Baan en op de noodzaak van veilige en
bijkomende doorsteken. Aangezien het kort parkeren tot gevolg zal
hebben dat wagens zeer frequent het voetpad en fietspad langs de
Kapelstraat zullen kruisen, suggereert het raadslid om hier een op- en afrit
van de Koninklijke Baan in overweging te nemen.
Raadslid Liesbeth Metsu die er nogmaals de aandacht op vestigt dat er bij
een parkeerduur van minder dan 50 minuten, wat normaliter voldoende
zou moeten zijn om te winkelen in één van de handelszaken, er eigenlijk
geen sprake is van een tariefverhoging. Haar fractie wil echter na deze
zomer een grondige evaluatie van deze nieuwe regeling en het globale
parkeerbeleid, dit op basis van concrete gegevens. Het raadslid wijst ook
op de noodzaak van het handhaven van het onreglementair parkeren en het
duidelijk signaliseren van de parkings.
Raadslid Louis Van Belleghem die betreurt dat de lokale handelaars die
gevestigd zijn in deze straat niet werden betrokken of geconsulteerd over
de wijziging van deze parkeerregeling.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat de komst van Albert Heijn wel
degelijk is besproken in de raad voor lokale economie en dat hij moet
vaststellen dat niet alle handelaars uit deze zone tegen de nieuwe regeling
zijn en dat sommigen zeer creatief zijn in het inspelen op de nieuwe situatie
door het terugbetalen van het ticket De slechts 18 handtekeningen die
werden geplaatst op de petitie die werd gehouden door de Open Vld geeft
bovendien aan dat Bredenaars niet a priori tegen deze nieuwe regeling zijn.
Een nieuwe regeling die voldoende tijd geeft om te gaan winkelen zonder
dat daarvoor meer moet betaald worden dan vroeger, aangezien de nieuwe
regeling slechts duurder is als langer wordt geparkeerd dan 50 minuten
vermits de gratis 15 minuten in deze zone wordt uitgebreid tot 30 minuten.
Schepen Gryson wijst er ook op dat indien de vergelijking wordt gemaakt
met Oostende en Roeselare er rekening mee moet gehouden worden dat
het betalend parkeren daar in bepaalde zones 24 uur op 24 uur geldt,
terwijl dit in Bredene van 10 tot 19 uur is. Ook vestigt de schepen de
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Stemmen

aandacht op het feit dat de bewonerskaarten kunnen gebruikt worden op
de parking Shopping Duinen en dat ook de week-, maand- en
seizoenskaarten, waarvan de prijzen niet werden verhoogd, hier kunnen
worden benut.
Burgemeester Steve Vandenberghe die met betrekking tot de vergelijking
met o.m. Oostende en Roeselare erop wijst dat het betalend parkeren in
onze gemeente slechts van toepassing is vanaf het eerste weekend van de
paasvakantie tot het laatste weekend van september. Wie wil verschillende
handelszaken bezoeken al dan niet gecombineerd met een bezoek aan een
horecazaak en/of een lange wandeling in Bredene en hierdoor voor langere
duur dient te parkeren, zijn er verschillende mogelijkheden om goedkoper
of zelfs gratis te parkeren bvb. langs de Koninklijke Baan. De zone waar de
tarieven worden verhoogd is immers zeer beperkt. Vandaar ook dat de
burgemeester de uitspraak van raadslid Van Belleghem dat het shoppen
onmogelijk wordt gemaakt, ongenuanceerd vindt.
Schepen Erwin Feys die stelt dat gratis parkeren, zoals in De Haan, zeker
geen gunstige zaak zou zijn voor de handelszaken aangezien de parkings dan
vol zouden staan met langparkeerders.
Schepen Jacques Deroo die met betrekking tot de opmerking van raadslid
Opdedrynck erop wijst dat het creëren van een bijkomende afrit van de
Koninklijke Baan niet zo evident is, aangezien de zone tussen Koninklijke
Baan en aanpalende zone zich situeert in natuurgebied. De schepen
verbaast zich over de discussie, aangezien de parking Markt zich situeert op
nagenoeg 100 meter en dat hier nog steeds tegen dezelfde tarieven kan
worden geparkeerd. Schepen Deroo maakt de vergelijking met een aantal
andere locaties waar de wagen soms tot 2 km ver dient geparkeerd.
Raadslid Sandy Dobbelaere die pleit voor het invoeren van sms-parkeren
omdat dit het zeer makkelijk maakt om de parkeerduur, indien nodig en
vanop afstand, te verlengen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die erop wijst dat de mogelijkheid voor
het invoeren van sms-parkeren reeds werd onderzocht, maar dat is
gebleken dat dit een heel dure aangelegenheid is.
Raadslid Sandy Dobbelaere die repliceert dat dit toch heel wat
gebruiksgemak met zich meebrengt en hiermee ook de ergernis over een
boete wegens laattijdige verlenging van de parkeerduur kan worden
vermeden.
Raadslid Erik Verhaeghe die met betrekking tot Roeselare erop wijst dat
het betalend parkeren slechts geldt van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur,
en dat het tarief hier slechts 0,75 EUR per uur bedraagt.
Schepen Eddy Gryson die nog meegeeft dat de financiële dienst opdracht
werd gegeven om het betalend parkeren van zeer nabij op te volgen, zodat
na het seizoen o.m. een grondige evaluatie kan worden gemaakt van de
effecten van de invoering van hogere tarieven op de parking Shopping
Duinen.

Met 18 stemmen voor en 7 onthoudingen (Louis Van Belleghem, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir en Marie-Jeanne Colsoul)
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Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2013-2018 wordt
opgeheven. Het nieuwe reglement treedt in werking op 29/05/2013.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een belasting geheven op het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld
aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar
parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten
of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §2, van
de wet van 25/06/1993 - gewijzigd bij wet van 04/07/2005, wet van 20/07/2006
en wet van 22/12/2009, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig is geparkeerd en is verschuldigd
door de houder van de nummerplaat.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
 Tarief 1
De bestuurder kiest voor het forfaitair tarief, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld op 25,00 EUR. In dit geval kan de bestuurder, zonder enige
tijdsbeperking parkeren, tijdens de dag van 10 uur tot 19 uur (max. 9 uur)
op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen.
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval
bepaalde magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de
instructies vermeld op de toestellen en waarbij een parkeerticket wordt
bekomen
b) indien er geen parkeerticket werd genomen op het ogenblik dat het
voertuig wordt geparkeerd, door storting of overschrijving op de rekening
van de gemeente. Dit alles gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die
vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die werd aangebracht door de
aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.


Tarief 2
De bestuurder kiest voor een korte parkeerduur op de onder artikel 2
bedoelde plaatsen. In dit geval kan de bestuurder parkeren voor een
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maximum duur van 8 uur, tijdens de dag van 10 uur tot 19 uur. De
tarieven voor het kort parkeren worden vastgesteld op:
parking shopping duinen
1) eerste 30 minuten: gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 31ste minuut:
a) 0,50 EUR per 10 minuten
b) 1,50 EUR per 30 minuten
c) 3,00 EUR per 60 minuten (1 uur)
andere betalende parkings
1) eerste 15 minuten: gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 16de minuut:
a) 0,25 EUR per 10 minuten
b) 0,75 EUR per 30 minuten
c) 1,50 EUR per 60 minuten (1 uur)
De belasting wordt gekweten door het inbrengen van de nodige
muntstukken of in voorkomend geval bepaalde magneetkaarten in de
parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen
en waarbij een parkeerticket wordt bekomen.


Tarief 3
De bestuurder kiest te parkeren zonder enige tijdsbeperking en voor
langere duur op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen. De bestuurder kan
in dit geval bij het gemeentebestuur volgende kaarten verkrijgen:
- weekkaart – 20,00 EUR
Kleur: wit
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende 7 opeenvolgende dagen,
- maandkaart – 55,00 EUR
Kleur: lichtgroen
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende vier opeenvolgende perioden van 7
opeenvolgende dagen,
- seizoenskaart – 150,00 EUR
Kleur: oranje
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende de volledige periode waarin het betalend
parkeren van toepassing is.

De gebruiksmodaliteiten betreffende alle toepasselijke tarieven zijn aangeduid
op de parkeerautomaten zoals de onder artikel 2 bedoelde plaatsen, met
uitzondering van het systeem van bulkverhuring.
De gebruikers dienen de kaart of het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de
voorruit te plaatsen. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
In het kader van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele
activiteiten e.d., die plaatsvinden in het MEC Staf Versluys en/of op het
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evenementenplein gelegen aan het MEC Staf Versluys, kunnen parkeerplaatsen
via groeps- of bulkverhuring ter beschikking worden gesteld.
Deze groeps- of bulkverhuring is onderworpen aan volgende voorwaarden :
 De bulkverhuring gebeurt per schijf van 50 parkeerplaatsen
 Het tarief voor deze bulkverhuring wordt vastgesteld op 125 EUR/dag
 De verhuring is enkel mogelijk voor een volledige dag. De verhuur van
parkeerplaatsen voor dagdelen is niet toegestaan. Evenmin kan het tarief
verminderd worden à rato van ongebruikte parkeerplaatsen binnen elke
schijf van 50 parkeerplaatsen
 De groepsverhuring gebeurt voor maximum zeven opeenvolgende
kalenderdagen m.b.t. hetzelfde evenement of dezelfde activiteit
 De bulkverhuring van parkeerplaatsen kan enkel gebeuren in het kader van
bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele activiteiten e.d.,
die plaatsvinden in het MEC Staf Versluys en/of op het evenementenplein
gelegen aan het MEC Staf Versluys
 De groepsverhuring gebeurt enkel met het oog op het stationeren van
wagens. De groepsverhuring kan in geen geval worden aangewend voor
aanvragen die zich richten op het plaatsen van tenten, stellingen, e.a. die
buiten het eigenlijke gebruik van een parkeerplaats vallen
 De bulkverhuring beperkt zich tot parking I, II en III MEC Staf Versluys en
kan zich onder geen beding uitbreiden naar de andere parkings binnen de
gemeente Bredene.
Deze groeps- of bulkverhuring vindt toepassing volgens onderstaande
modaliteiten :
 De organisator richt zijn schriftelijke aanvraag aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen
geeft aan elke individuele aanvraag zijn afzonderlijke goedkeuring.
 Indien het college van burgemeester en schepenen aan de individuele
aanvrager zijn goedkeuring verleent, krijgt deze hiertoe een
betalingsuitnodiging.
 Slechts op het ogenblik dat de volledige betaling door het gemeentebestuur
is ontvangen, worden de groepskaarten ter beschikking gesteld van de
organisator-aanvrager.
 Het gemeentebestuur stelt voor deze bulkverhuring groepskaarten (per 50
stuks) ter beschikking van de organisator-aanvrager van het evenement of
van de activiteit. Andere kaarten, dan deze die door het bestuur ter
beschikking zijn gesteld, worden onder geen beding aanvaard als geldig
parkeerbewijs.
 Op de groepskaart wordt vermeld voor welk evenement de groepskaart
ter beschikking wordt gesteld en voor welk datum of periode ze mag
gebruikt worden.
groepskaart (per 50 stuks)
Kleur: grijs
Afmeting: 10 cm X 10 cm
Indien de bestuurder van de wagen, die deelneemt aan de activiteit of het
evenement, de groepskaart niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig heeft geplaatst, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert
voor forfaitair tarief, zoals omschreven in artikel 3 van huidig reglement.
Artikel 5
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De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart
aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing op:
 personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 07/05/1999, zoals tot op heden
gewijzigd
 bewoners die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig artikel
2.52 van het Koninklijk Besluit d.d. 09/01/07 tot wijziging van het Koninklijk
Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het
gemeentelijke reglement.
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor
personen met een handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief (tarief 1), dient de
belasting te worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de
uitnodiging tot betaling.
In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 8
Het parkeren van een motorvoertuig op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen,
gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk
verantwoordelijk is. Het parkeergeld geeft enkel recht op parkeren maar geeft
de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Het gemeentebestuur kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welk feit dat beschadiging of verlies
van het geparkeerde voertuig tot gevolg heeft.

Punt 9: toerisme - Toerisme. Opheffen en opnieuw vaststellen van de statuten van de
adviesraad toerisme

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 200 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/04/2013
houdende goedkeuring voorstel tot aanpassen statuten adviesraad toerisme

Feiten, context

en argumentatie


Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad dient ook de
adviesraad toerisme opnieuw worden samengesteld.
Vastgesteld wordt dat de statuten vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 17/12/2007, ongeldig zijn aangezien de samenstelling van de raad
wat betreft de vertegenwoordiging van de politieke fracties nominatief
gebeurt.
Voorgesteld wordt om 1 vertegenwoordiger per fractie aan te duiden. Voor
deze legislatuur betekent dit dat er vier vertegenwoordigers dienen
aangeduid. Voorgesteld wordt om de statuten aan te passen wat betreft de
samenstelling van de adviesraad.



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft de statuten van de adviesraad toerisme, vastgesteld door
de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007, op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de statuten van de adviesraad toerisme opnieuw vast.
Deze statuten maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: beleidsondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf. Kennisneming van het verslag
van het college van commissarissen van het boekjaar 2012, goedkeuring van de jaarrekening
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van het boekjaar 2012, verlenen van kwijting aan de bestuurders en evaluatie van de
beheersovereenkomst

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 243 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 235, 236 en 243 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten





statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beheersovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van het boekjaar
2012
rapport over de uitvoering van de beheersovereenkomst van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/05/2013
om aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting
 het verslag van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene voor te leggen ter kennisgeving
 de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 2012
voor te leggen ter goedkeuring
 voor te stellen kwijting te verlenen aan de bestuurders (na goedkeuring
van de jaarrekening)
 voor te stellen om de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen
het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
positief te evalueren
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 25/04/2013 houdende kennisneming van het verslag van het
college van commissarissen, vaststelling van de jaarrekening 2012 en het
rapport inzake de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en het gemeentebestuur
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Feiten, context

en argumentatie












Artikel 35 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te
verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen
rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering
betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Artikel 38 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt inzake jaarrekening dat de raad van bestuur een ontwerp van
jaarrekening overmaakt aan het college van commissarissen dat binnen de
vier weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient. Het verslag van het
college van commissarissen wordt telkens na het afsluiten van het
betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen om, samen met de rekeningen en uiterlijk op 31/05, te worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 38 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt ook dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en jaarlijks en
uiterlijk op 30/03 de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring
voorlegt aan de gemeenteraad. De jaarrekening omvat de balans, de
exploitatierekening en de winst- en verliesrekening, op 31/12 van ieder jaar
afgesloten. De rekening vertoont een batig saldo van 170.600,95 EUR dat
zal teruggestort worden aan het gemeentebestuur.
Artikel 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat rekening houdend met wat bepaald is in de
beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd
gereserveerd, de raad van bestuur beslist over de bestemming van het
resultaat van het bedrijf. Wanneer de reserve een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, beslist de raad van bestuur over de
bestemming van het resultaat van het bedrijf. Alle inbrengen van de
gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien worden, tenzij anders
bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.500.000 EUR. Dit kapitaal
mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij
ontbinding.
Een
kapitaalvermindering
is
enkel
mogelijk
om
exploitatieverliezen, minderwaarden of duurzame waardeverminderingen te
compenseren. De nettowinsten worden jaarlijks, ofwel gereserveerd, ofwel
aan de gemeente uitgekeerd. De verliezen worden jaarlijks overgedragen.
Artikel 9 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt onder meer dat de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan
jaarlijks worden geëvalueerd door de gemeenteraad.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
25/4/2013 de jaarrekening vastgesteld, kennis genomen van het verslag van
het college van commissarissen van het boekjaar 2012 en heeft het rapport
van de uitvoering van de beheersovereenkomst vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13/05/2013
beslist om
 het verslag van het college van commissarissen voor te leggen aan de
gemeenteraad ter kennisgeving
 de jaarrekening van 2012 voor te leggen aan de gemeenteraad ter
goedkeuring
 aan de gemeenteraad voor te stellen om na goedkeuring van de
jaarrekening kwijting te verlenen aan de bestuurders
 de uitvoering van de beheersovereenkomst
tussen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene positief
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te evalueren
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Teruggave
saldo
gemeentelijke bijdrage

Raming Budgetcode
Dienst
170.600,95 EUR 76210 1060113/12
GD
AGB creditnota’s en
ristorno’s

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van college van commissarissen
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene van het boekjaar 2012 en van het
rapport inzake de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 6 neen-stemmen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Marie-Jeanne Colsoul)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het boekjaar 2012 goed, verleent
kwijting aan de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor
het boekjaar 2012 en evalueert de uitvoering van de beheersovereenkomst
tussen het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
positief. De jaarrekening maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: technische dienst - Gebouwen. Gemeentehuis. Opdracht van levering en plaatsing
van kantoormeubilair. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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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




aankoopadvies
plan bureel van de schepenen Erwin Feys/Jacques Deroo

Feiten, context

en argumentatie








In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 20.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van meubilair voor de gemeentegebouwen. Voorgesteld
wordt dit jaar over te gaan tot het opnieuw inrichten van het kantoor van
de burgemeester en het kantoor van de schepenen Erwin Feys/ Jacques
Deroo.
Voorwaarden
Kantoor burgemeester
- 1 bureau (afmetingen blad circa 2 m x 1 m) met daartegen in een hoek
van 90° een lage kast (afmetingen circa L 1,2 m x D 0,45 m x B 0,65 m)
en daarin verwerkt een cpu-eenheid
- 1 bureaustoel (mobiel onderstel, in hoogte verstelbare zit en regelbare
zitdiepte, in hoogte verstelbare rug en armleggers)
- 1 vergadertafel (afmetingen blad circa L 2,4 m x D 1,2 m x B 0,7 m)
- 8 conferentiestoelen
- 1 lage kast (afmetingen circa L 2,4 m x D 0,45 m x B 0,85 m)
- 1 hoge kast (afmetingen circa L 2 m x D 0,45 m x B 1,6 m)
- diverse varianten materiaal mogelijk
Kantoor schepenen
- Combinatie van aaneen gekoppelde bureaus (gebogen-slangvorm) met
telkens een ladenblok (verrolbaar) en cpu-houders
- 2 bureaustoelen (mobiel onderstel, in hoogte verstelbare zit en
regelbare zitdiepte, in hoogte verstelbare rug en armleggers)
- 1 hoge kast (afmetingen circa L 2 m x D 0,45 m x B 1,2 m)
- 1 lage kast (afmetingen circa L 1,2 m x D 0,45 m x B 1,2 m)
- diverse varianten materiaal en concept mogelijk
Kostprijsraming: 16.000 EUR, btw inclusief
Gunningscriteria
- Prijs: 50 punten
- Esthetiek: 25 punten
- Technische waarde: 25 punten
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
voorwaarden, de kostprijsraming (16.000 EUR, btw inclusief) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering en plaatsing van
meubilair voor de kantoren burgemeester en schepenen Erwin Feys/Jacques
Deroo.
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Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
16.000 EUR 104 13/13 741-51
A.P.-code 17.1.03A
20.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de voorwaarden, de
kostprijsraming (16.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering en plaatsing van meubilair voor de
kantoren burgemeester en schepenen Erwin Feys/Jacques Deroo.




Voorwaarden
Kantoor burgemeester
- 1 bureau (afmetingen blad circa 2 m x 1 m) met daartegen in een hoek
van 90° een lage kast (afmetingen circa L 1,2 m x D 0,45 m x B 0,65 m)
en daarin verwerkt een cpu-eenheid
- 1 bureaustoel (mobiel onderstel, in hoogte verstelbare zit en regelbare
zitdiepte, in hoogte verstelbare rug en armleggers)
- 1 vergadertafel (afmetingen blad circa L 2,4 m x D 1,2 m x B 0,7 m)
- 8 conferentiestoelen
- 1 lage kast (afmetingen circa L 2,4 m x D 0,45 m x B 0,85 m)
- 1 hoge kast (afmetingen circa L 2 m x D 0,45 m x B 1,6 m)
- diverse varianten materiaal mogelijk
Kantoor schepenen
- combinatie van aaneen gekoppelde bureaus (gebogen-slangvorm) met
telkens een ladenblok (verrolbaar) en cpu-houders
- 2 bureaustoelen (mobiel onderstel, in hoogte verstelbare zit en
regelbare zitdiepte, in hoogte verstelbare rug en armleggers)
- 1 hoge kast (afmetingen circa L 2 m x D 0,45 m x B 1,2 m)
- 1 lage kast (afmetingen circa L 1,2 m x D 0,45 m x B 1,2 m)
- diverse varianten materiaal en concept mogelijk
Gunningscriteria
- Prijs: 50 punten
- Esthetiek: 25 punten
- Technische waarde: 25 punten

Punt 12: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van divers
feestmateriaal. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, 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



foto’s

Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdrachten van levering van divers
feestmateriaal.
Voorstel aankopen
 Stoelen
 bordeauxkleurig, stapelbaar en vervaardigd uit polypropyleen
 aantal: 150 stuks
 kostprijsraming: 4.700 EUR (incl. btw)
 Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
 afmetingen: lengte 220 cm x breedte 60 cm x hoogte 80 cm
 aantal: 20 stuks
 kostprijsraming 1.520 EUR (incl. btw)
 Insteekpoten voor podium met vaste hoogte van 0,20 m
 uitvoering in aluminium buisprofielen met vierkante sectie en
afgeronde hoeken
 voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer,
met geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de
kracht over de volledige oppervlakte
 aantal: 20 stuks
 kostprijsraming: 300 EUR (incl. btw)
 Verbindingsklemmen
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Financiële
gevolgen

 aantal: 100 stuks
 kostprijsraming: 1.500 EUR (incl. btw)
Totale kostprijsraming: 8.020 EUR (incl. btw).

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
8.020 EUR 762/744-51/13/13
AP-code 10.4.02
25.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (8.020 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van volgend
feestmateriaal:
 Stoelen
 bordeauxkleurig, stapelbaar en vervaardigd uit polypropyleen
 aantal: 150 stuks
 kostprijsraming: 4.700 EUR (incl. btw)
 Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
 afmetingen: lengte 220 cm x breedte 60 cm x hoogte 80 cm
 aantal: 20 stuks
 kostprijsraming 1.520 EUR (incl. btw).
 Insteekpoten voor podium met vaste hoogte van 0,20 m
 uitvoering in aluminium buisprofielen met vierkante sectie en afgeronde
hoeken
 voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer, met
geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de kracht
over de volledige oppervlakte
 aantal: 20 stuks
 kostprijsraming: 300 EUR (incl. btw)
 Verbindingsklemmen
 aantal: 100 stuks
 kostprijsraming: 1.500 EUR (incl. btw)

Punt 13: secretariaat – OCMW. Arrest van de Raad van State d.d. 14/05/2013 inzake de
OCMW-raadsverkiezing d.d. 02/01/2013. Kennisneming
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 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



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
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 25/02/2013 van de
beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen d.d. 08/02/2013 tot
gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de raad voor
maatschappelijk welzijn en bekrachtiging door de gemeenteraad in zitting
d.d. 25/02/2013 van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 12/02/2013 om beroep aan te tekenen bij de Raad van State
arrest van de Raad van State d.d. 14/05/2013

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 en gedeeltelijk geldig verklaard.
In zitting d.d. 25/02/2013 heeft de gemeenteraad de beslissing bekrachtigd
van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/02/2013 om beroep
aan te tekenen bij de Raad van State tegen deze beslissing van de raad voor
verkiezingsbetwistingen voor de provincie West-Vlaanderen.
De Raad van State heeft in zijn arrest van 14/05/2013 geoordeeld dat de
raad voor verkiezingsbetwistingen niet bevoegd was om ambtshalve op te
treden en heeft bijgevolg beslist dat verkiezing van de Bredense OCMW-
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raad rechtsgeldig is en dat deze verkiezing niet dient overgedaan.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State d.d.
14/05/2013 tot geldigverklaring van de verkiezingen van de raad voor
maatschappelijk welzijn d.d. 02/01/2013.

Punt 14: financiële dienst - Algemeen. Toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van de overeenkomst met de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de inwoners
van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging
genieten

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende vaststelling van
het toelagereglement inzake de toekenning van gratis afvalzakken aan
bepaalde categorieën van inwoners – uitbreiding rechthebbenden
brief d.d. 26/04/2013 van het toezichtcomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen met
de inwoners van de gemeente Bredene die op 01/01/2013 recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/05/2013
houdende afsluiten van de overeenkomst bij de Kruispuntbank van Sociale
Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de
inwoners van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake
geneeskundige verzorging genieten





Feiten, context



Het toelagereglement d.d. 21/10/2008 betreffende de toekenning van gratis
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en argumentatie



Neemt kennis

afvalzakken voorziet dat o.a. gezinnen, waarvan een gezinslid het WIGWstatuut of OMNIO-statuut geniet, gerechtigd zijn op 20 gratis
restafvalzakken/jaar (30L).
Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene stelt het toezichtcomité bij
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst ter
beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut en sinds
01/01/2009 ook van de inwoners die over het OMNIO-statuut beschikken.
Daartoe dient een overeenkomst te worden afgesloten met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het college van burgemeester en
schepenen heeft in zitting van 06/05/2013 deze overeenkomst afgesloten.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de Kruispuntbank
voor het bekomen van de lijst van de personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
die op 01/01/2013 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de
DOSZ

Punt 15: technische dienst - Verkavelingen. Omgevingswerken sociale verkaveling NoordEde (fases 1B & 1C). Goedkeuring van de plannen, het bestek, de 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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk 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, meer bepaald artikel 4.2.17 § 2



Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006 houdende goedkeuring van:
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documenten










Feiten, context

en argumentatie




de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van
de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede fase IB
 het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een bedrag
van 63.659,13 EUR (ramingsprijs)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007
houdende akkoord met toewijzing door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, p/a Koloniënstraat
40, 1000 Brussel, aan firma bvba Verhegge, Zeedijkweg 12, 8210 Loppem,
van de opdracht van de weg- en rioleringswerken op de wijk Noord-Ede –
fase 1 B, voor de totale prijs van 1.392.734,78 EUR (incl. btw)
 aandeel gemeente Bredene: 55.233,11 EUR (incl. btw)
 aandeel VMSW: 911.838,34 EUR (incl. btw)
 aandeel bouwmaatschappijen: 425.663,33 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende goedkeuring van
het tracé van de wegen in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende:
 goedkeuring van de plannen, het bestek-technische omschrijving en
kostprijsraming (1.890.388,42 EUR – incl. btw) van de wegenis- en
rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1C
 goedkeuring van het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken
(kostprijsraming 31.077,33 EUR – incl. btw)
 het inschrijven van de nodige kredieten in het budget 2010 voor de
financiering van het gemeentelijk aandeel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/01/2010
houdende het akkoord met het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur p/a Graaf de
Ferraris, Koning Albert II-laan 20 bus 9, 1000 Brussel om de opdracht van
de weg- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1)
toe te wijzen aan de firma nv Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg,
voor de totale prijs van 1.442.205,49 EUR – incl. btw (aandeel
gemeentebestuur 29.371,14 EUR – incl. btw)
brief d.d. 08/04/2013 van VMSW betreffende omgevingswerken op de wijk
“Noord-Ede” – fase 1B en 1C
plannen omgevingswerken sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1B en 1C

De gemeenteraad heeft in zittingen van 27/03/2006 en 11/06/2007
respectievelijk goedgekeurd de plannen, het bestek-technische omschrijving
en kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken in de sociale
verkaveling Noord-Ede - fase IB en fase 1C.
Ons bestuur ontving de plannen van VMSW, Koloniënstraat 40, 1000
Brussel betreffende de omgevingswerken in de sociale verkaveling NoordEde (fases 1B en 1C).
De werken omvatten hoofdzakelijk de
voorbereidende werken en het aanleggen van verharding, beplantingen,
bezaaiingen en uitrustingswerken, alsook het onderhoud (garantie
gedurende 3 jaar).
Summiere beschrijving ontwerp omgevingswerken
Fase 1 B
 Voorzien van een graszone (glooiing met speeltoestellen en 2
zitbanken) t.h.v. Lijsterstraat/Breendonklaan
 Groenzone langs weg Y – Lijsterstraat (overzijde van speelzone) –
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kostprijsraming 699,20 EUR - incl. btw (100% ten laste van het
gemeentebestuur)
 Groenscherm t.o.v. de percelen gelegen achterzijde Nachtegaalstraat
 In het algemeen inplantingsplan (goedkeuring gemeenteraad d.d.
27/03/2006) werd een verbinding tussen de Nachtegalenstraat en
Lijsterstraat t.h.v. de loten nrs. 31 en 41 voorzien. Op het plan van de
omgevingswerken wordt deze verbinding echter niet meer opgenomen.
Indien ons bestuur opteert om deze wandelweg toch te laten realiseren
wordt een verdeelsleutel voor de kostprijs gehanteerd van 60% ten
laste van het Vlaams Gewest en 40% ten laste van het gemeentebestuur
(kostprijsraming ± 9.200 EUR – incl. btw)
 Realiseren een wandel- en fietspad aan de achterzijde van de woningen
Dorpsstraat (100 % ten laste van de Vlaamse Gewest)
Fase 1C
 De zones rond de appartementsgebouwen gelegen Frans Halsstraat –
Pieter Breugelstraat worden voorzien van bodembedekkers en gazon.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aanleg
van
een
wandelpad - verbinding
Nachtegalenstraat
–
Lijsterstraat
Groenzone overzijde
speelzone Lijsterstraat

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
9.200,00 EUR 421/731-60/13/13
BD
kredieten voorzien bij
eerstvolgende
budgetwijziging
–
voorstel gemeenteraad
699,20 EUR

De gemeenteraad beslist de wandelweg, meer bepaald de verbinding tussen de
Nachtegalenstraat en Lijsterstraat (t.h.v. de loten nrs. 31 en 41) te laten
realiseren (kostprijs 60% ten laste van het Vlaams Gewest en 40 %
(kostprijsraming 9.200 EUR) ten laste van het gemeentebestuur).
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen, het bestek, de
kostprijsraming (731.335,03 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (openbare
aanbesteding) van de omgevingswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede
(fases 1B en 1C).
Verdeling kostprijs
 geraamd aandeel gemeente Bredene: 699,20 EUR (incl. btw) – groenzone
Lijsterstraat + 9.200 EUR (incl. btw) – wandelweg – 9.899,20 EUR – incl.
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btw
geraamd aandeel Vlaams Gewest: 578.671,88 EUR (incl. btw) + 13.800 EUR
(incl. btw) - wandelweg
geraamd aandeel De Oostendse Haard: 101.857,80 EUR (incl. btw)
geraamd aandeel De Gelukkige Haard: 80.616,95 EUR (incl. btw)

Artikel 3
De gemeenteraad beslist om, met het oog op de financiering van het
gemeentelijk aandeel in deze omgevingswerken voldoende kredieten te
voorzien in eerstvolgende buitengewone budgetwijziging 2013.

Punt 16: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Tania Janssens

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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
Raadslid Tania Janssens verzoekt het college van burgemeester en
schepenen het nodige te doen met het oog op een betere maar
vooral ook minder gevaarlijke inplanting van de richtingaanwijzers
t.h.v. de tijdelijke afslag van de Koninklijke Baan ter hoogte van de
Klemskerkestraat, dit naar aanleiding van de werken in het
gedeelte Koerslaan tussen Driftweg en Koninklijke Baan. Deze
richtingaanwijzers zijn dermate dicht tegen het kruispunt
geplaatst dat dit leidt tot het bruusk remmen van diegenen die
deze afrit willen nemen wat gevaar oplevert voor
kop/staartbotsingen op de Koninklijke Baan.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze problematiek reeds werd

Verslag gemeenteraadszitting 27/05/2013

32

besproken met de aannemer die beloofd heeft de signalisatie te verplaatsen.

Punt 17: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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
Raadslid Kris Opdedrynck die het college van burgemeester en
schepenen een standpunt vraagt over het organiseren van een
markt/boerenmarkt op de wijk Sas bvb. in het weekend om zo
toch enigszins een oplossing te geven aan het verdwijnen van de
kleinhandelszaken op deze wijk. In Oud Heverlee werd dergelijk
initiatief opgezet en dit met veel succes.
Schepen Eddy Gryson verwijst in dit verband naar raadslid Patrick Bolle die
vorig jaar een gelijkaardig voorstel heeft geformuleerd. Raadslid Patrick
Bolle antwoordt dat de marktkramers destijds werden bevraagd over de
mogelijkheid om een bepaalde dag in de week of in het weekend een
standplaats in te nemen op de wijk Sas, maar uit deze bevraging is gebleken
dat de meeste marktkramers quasi alle dagen aanwezig zijn op een markt in
de regio. Hierdoor is het onmogelijk om een nieuwe markt te organiseren
waarop voldoende marktkramers standplaats zouden nemen.

Punt 18: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Dirk Cattoir
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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
Het raadslid wenst van het college te vernemen wat de stand van
zaken is inzake de verdwaalpalen in Bredene.
Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat, conform de afspraken
die hierover werden gemaakt in het kustburgemeestersoverleg, het college
van burgemeester en schepenen heeft beslist om dit jaar opnieuw
verdwaalpalen te laten plaatsen en hiervoor 400 EUR/paal of in totaal 2.400
EUR te betalen. Het gemeentebestuur heeft tegelijkertijd bij de IKWV en
het provinciebestuur aangedrongen op een uniforme regeling vanaf 2014 in
alle kustgemeenten.
Voorzitter Kristof Vermeire die het betreurt dat Blankenberge,
momenteel
het
voorzitterschap
waarneemt
van
kustburgemeestersoverleg en bijgevolg een voorbeeldfunctie heeft,
afspraken die werden gemaakt over dit dossier niet is nagekomen,
vermoedelijk ingegeven door profileringsdrang.

die
het
de
dit

Het raadslid wenst te vernemen of dit jaar medewerking wordt
verleend aan het project “Zon, Zee, Zorgeloos” waardoor
rolstoelpatiënten ook kunnen genieten van het strand. In dit
verband verwijst raadslid Cattoir naar eerdere tussenkomsten van
voorzitter Kristof Vermeire.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat volgend jaar ingrepen
zullen worden uitgevoerd aan de twee voetgangerstunnels met het oog op
de toegankelijkheid van/bereikbaarheid door rolstoelpatiënten.
Schepen Erwin Feys die meent dat deze vraag misplaatst is omdat het
gemeentebestuur in het verleden al heel wat inspanningen heeft gedaan om
de toegankelijkheid van o.m. openbare gebouwen voor rolstoelpatiënten te
verbeteren.
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Voorzitter Kristof Vermeire die benadrukt dat hij nog steeds blijft pleiten
voor een betere toegankelijkheid van het strand voor rolstoelpatiënten, het
bestuur weliswaar nog niet in het project “Zon, Zee, Zorgeloos” stapt,
maar dat de toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten is opgenomen in het
beleidsprogramma. De ontoegankelijkheid van de tramhaltes vormt een
belemmering voor de toegankelijkheid van het strand en voorzitter
Vermeire is dan ook blij dat hiervoor na vele jaren een oplossing komt.
Het raadslid formuleert een aantal opmerkingen over de netheid
vorig jaar van het strand en wenst te vernemen of dat dit deze
zomer beter zal gebeuren en of hiervoor de strandkuismachine
zal worden ingezet. Anderzijds drukt het raadslid zijn waardering
uit voor de inspanningen van de leden van reinigingsdienst en
milieuteam.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat hij de opmerkingen zal overmaken
aan de technische dienst die dagelijks het strand reinigt. Met betrekking tot
de strandkuismachine antwoordt schepen Feys dat deze al enige tijd defect
is.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Kristof Vermeire
voorzitter
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