VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29/07/2013

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24/06/2013

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, 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 MarieJeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 24/06/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IVOO op 24/09/2013. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers - goedkeuring verlenging statutenwijziging

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, 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 MarieJeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 10/07/2013 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 24/09/2013




Feiten, context

en argumentatie





Met een schrijven d.d. 10/07/2013 nodigt IVOO ons bestuur uit tot de
buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op dinsdag
24/09/2013.
Agenda
- Gewijzigd voorstel tot verlenging bestaansduur IVOO –
goedkeuring
- Gewijzigd voorstel tot statutenwijziging – goedkeuring
- Gewijzigd voorstel van gecoördineerde statuten – goedkeuring
- Ondernemingsplan 2013-2018 inclusief aanvulling
- Benoeming van Kris Opdedrynck, tot lid van de Raad van Bestuur
ter vervanging van Dirk Cattoir in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van de gemeente Bredene van 24/06/2013 –
goedkeuring
- Mededelingen en diversen
In vergadering d.d. 02/07/2013 werd er geen vereiste meerderheid behaald
voor het verlengen van de bestaansduur van IVOO voor 18 jaar, daar de
stad Oostende besloten had om slechts voor 49 maanden te verlengen.
In de bijzondere algemene vergadering van 24/09/2013 wordt er aldus
voorgesteld om de bestaansduur van IVOO te verlengen met 49 maanden.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld. Het college van
burgemeester en schepenen stelt voor om volgende kandidaten voor te
dragen :

Verslag gemeenteraadszitting 29/07/2013

2

Tussenkomsten







Stemmen

Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
Kimberley Rousselle : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Raadslid Kris Opdedrynck die stelt dat de oorspronkelijke verlenging van de
bestaansduur met 18 jaar een goede zaak was voor Bredene, maar nu
vaststelt dat deze verlenging op aangeven van de hoofdaandeelhouder
Oostende wordt beperkt tot 49 maanden. Het raadslid meent dat de IVOO
een goede zaak is voor Bredene aangezien de verbrandingsoven quasi
afgeschreven is wat gunstig is voor de kostprijs. Het raadslid wenst dan ook
te vernemen of er een “plan B” is voor het geval dat deze intercommunale
samenwerking zou worden stopgezet en welke initiatieven het bestuur
terzake zal nemen.
Schepen Jens Vanhooren die antwoordt dat de verlenging met slechts 49
maanden inderdaad is ingegeven door een andere beleidsvisie van de stad
Oostende, dat de algemene vergadering van de IVOO hierover een
definitieve beslissing zal nemen op 24 september en dat het college dit
dossier verder van nabij zal opvolgen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die stelt dat er eigenlijk geen “plan B”
nodig is. Het is inderdaad op vraag van de stad Oostende dat de duur van
de verlenging wordt beperkt tot 49 maanden met de bedoeling om de
markt te verkennen inzake de verbranding van restafval. De burgemeester
geeft aan dat, ongeacht het resultaat van deze bevraging de werking van de
IVOO zal worden voortgezet. De burgemeester meent immers dat de
volledige problematiek van afvalverwerking/-preventie een gegeven is dat
niet anders dan op intercommunaal vlak dient aangepakt en dat hij erop
vertrouwt dat dit van zeer nabij en kritisch zal worden opgevolgd door de
vertegenwoordigers van Bredene in de diverse organen van deze
intercommunale.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Kimberley Rousselle bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering
van IVOO op dinsdag 24/09/2013.
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Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verlenging en de
statutenwijziging van IVOO zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens





Verwijzingsdocumenten



aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad in
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Feiten, context

en argumentatie


zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/11/1999 houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meer bepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meer bepaald 519.797,79 EUR, btw inclusief
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg) tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarde

Door de nieuwe aanleg van het park ’t Paelsteenveld verdwijnen een aantal
parkeerplaatsen waar men met een bewonerskaart kon parkeren.
Om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal inwoners en omdat de
parkeerdruktellingen hebben uitgewezen dat de parkings tegenover het
MEC Staf Versluys een lage bezettingsgraad kennen, stelt het college van
burgemeester en schepenen voor om op de parking ten zuiden van de
Kapelstraat, ten oosten van het huis met nr. 181 (Europahotel) tot aan de
verbindingsweg Kapelstraat/Koningin Astridlaan parkeren met een
bewonerskaart toe te laten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad wijzigt het aanvullend reglement op de politie van wegverkeer
betreffende gewestwegen als volgt:
Hoofdstuk V – Stilstaan en parkeren – Wegmarkeringen
Artikel 14 – Betalend parkeren
Opheffing
a. Vanaf de eerste zaterdag vóór de paasvakantie tot einde september wordt op
volgende plaatsen het betalend parkeren, overeenkomstig artikel 27.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975, ingericht
Kapelstraat
- parking ten zuiden van de Kapelstraat, ten oosten van het huis Kapelstraat 181
tot aan verbindingsweg tussen Kapelstraat en Koningin Astridlaan
- parking ten zuiden van de Kapelstraat, vanaf verbindingsweg tussen Kapelstraat
en Koningin Astridlaan tot aan het huis Kapelstraat 191
- parking ten zuiden van de Kapelstraat, vanaf het huis Kapelstraat 195 tot huis
Kapelstraat 221
Op voornoemde plaatsen is het niet toegelaten te parkeren met de
bewonerskaart.
b. Op voormelde parkeerplaatsen zal het verkeersbord, dat het parkeren
toelaat of regelt, aangevuld worden met een blauw onderbord, waarop in witte
letters “ticket” vermeld staat.
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Vaststelling
a. Vanaf de eerste zaterdag vóór de paasvakantie tot einde
september wordt op volgende plaatsen het betalend parkeren,
overeenkomstig artikel 27.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975, ingericht
Kapelstraat
- parking ten zuiden van de Kapelstraat, ten oosten van het huis
Kapelstraat 181 tot aan verbindingsweg tussen Kapelstraat en
Koningin Astridlaan
Op deze plaats is het toegelaten om te parkeren met een
bewonerskaart overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de
parkeerautomaten.
- parking ten zuiden van de Kapelstraat, vanaf verbindingsweg tussen
Kapelstraat en Koningin Astridlaan tot aan het huis Kapelstraat 191
- parking ten zuiden van de Kapelstraat, vanaf het huis Kapelstraat
195 tot huis Kapelstraat 221
Op voornoemde plaatsen is het niet toegelaten te parkeren met de
bewonerskaart.
b. Op voormelde parkeerplaatsen zal het verkeersbord, dat het
parkeren toelaat of regelt, aangevuld worden met een blauw
onderbord, waarop in witte letters “ticket” vermeld staat.

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie







artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/11/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat
verslag van de vergadering d.d. 21/05/2013 van de verkeerscommissie
(experten)

De verkeerscommissie (experten) heeft op 21/05/2013 gedeeltelijk gunstig
advies uitgebracht voor het invoeren van een voetgangerszone (met
toegang fietsers) aan de ingang van de VBS Dorpslinde na instemming door
de schooldirectie/bevoegd schoolorgaan met het voorstel om toelating te
verlenen aan leveranciers/organisatoren feesten e.d. om op de speelplaats
stil te staan voor laden en lossen.
Diverse personen hebben gewezen op het vaak onverantwoorde parkeeren manoeuvreergedrag aan de schoolpoort die de veiligheid van de
kinderen in het gedrang kan brengen en naar de ruime parkeergelegenheid
in de omgeving.
Afsluiten ging moeilijk wegens de aanwezigheid van twee garages. Er werd
dan ook geopteerd om een voetgangerszone in te stellen (bord F103 en
F105 met pictogram fiets) met toestemming aan eigenaars garages om hier
stapvoets te rijden. Parkeren is hier verboden.
Hebben toegang tot voetgangerszone :
 voetgangers (en fietsers)
 personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf
voortbewegen of dat uitgerust is met een motor waarmee niet sneller
dan stapvoets kan worden gereden
 voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de
voertuigen voor het wegruimen van vuilnis
 prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van het
verkeersreglement, wanneer de aard van hun opdracht het
rechtvaardigt
 voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer,
mits aanbrengen aan binnenkant van de voorruit van hun voertuig van
een vrije doorgangskaart die door de burgemeester of zijn gemachtigde
is afgegeven
 bestuurders van voertuigen waarvan de garage binnen die zones is
gelegen en slechts toegankelijk is via die zones
 in
geval
van
absolute
noodzaak,
de
voertuigen
van
handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die
zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor
leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze
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ondernemingen uitmaken
in geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een
werk in die zones.
Intussen heeft het schoolbestuur beslist om alternatieven voor te stellen
voor het lossen. Het lossen kan bijvoorbeeld gebeuren in het Jagerspad. De
school kan de leveranciers hiervan op de hoogte brengen.




Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 26/11/2012
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Dorpsstraat.
Artikel 2
In de Dorpsstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting
Zandstraat.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
De Dorpsstraat wordt verdeeld in twee rijstroken
 door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975:
- vanaf de scheiding van de huizen nr. 77/79 tot de scheiding van de huizen
nr. 93/95, onderbroken ter hoogte van nr. 91, in de bocht ter hoogte van
de huizen nr. 85-87, ter hoogte van de garage van het huis nr. 76 en ter
hoogte van nr. 72
- vanaf het einde van de onderbroken streep, die begint ter hoogte van het
huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de Fritz Vinckelaan, eindigend in een
druppelvormige verkeersgeleider
 door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975:
- vanaf de scheiding huis nr. 29/watertoren tot de aansluiting met de
Sluizenstraat, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter van
0,70 meter
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met het Jagerspad
- vanaf het huis nr. 2 in de richting Fritz Vinckelaan over een afstand van 6
meter
- in de bocht ter hoogte van huis nr. 46 aansluitend op de volle witte lijn ter
hoogte van de scheiding der huizen Dorpsstraat 53/Duinenstraat 2.
Artikel 4
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In de Dorpsstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat, wordt een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr. 91 tot 95.
Artikel 6
In de Dorpsstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- vanaf zijde school naar oosthoek begraafplaats
- vanaf zijde huis nr. 46 naar zijde huis nr. 53
- vanaf zijde huis nr. 110 naar zijde begraafplaats
- ter hoogte van het huis nr. 38
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep op 2 meter van het trottoir.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, worden op de parkeerstrook individuele parkeerplaatsen
ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 9
In de Dorpsstraat op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ worden drie parkeerplaatsen ingericht, haaks
ten opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
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77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 10
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de zijde
van de even huisnummers en het verkeersbord E7 aan de zijde van de oneven
huisnummers.
Artikel 11
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf huis nr. 46 tot de Guido Gezellestraat langs de zijde van de even
huisnummers
- vanaf de bocht ter hoogte van huis nr. 46 tot het huis nr. 29 langs de zijde van
de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 12
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 13
In de Dorpsstraat, op de parking tegenover het huis nr. 38, is het parkeren van
7 tot 19 uur beperkt tot een maximum duur van 1 uur en dit van maandag tot
en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "van 7 tot 19 uur - max. 1
uur" – “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 14
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11 meter vóór
de scheiding der huizen nrs. 26 en 28 tot aan deze scheiding, is het parkeren van
7 uur tot 19 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "van 7 tot 19 uur - max.
30 minuten".
Artikel 15
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren beperkt tot
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maximum 30 minuten, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
 op de parkeerplaatsen op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’
 aan de zijde van de onpare huisnummers, voorbij de ingang van de
watertoren over een afstand van 12 meter. Begin en einde van deze
parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van een verkeersgeleider.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “maximum 30 minuten”.
Artikel 16
In de Dorpsstraat, tussen Priorijhofstraat en Molenstraat, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 17
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf het Jagerspad tot en met het huis nr. 144
- vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het huis nr. 46 over
een lengte van 14 meter in de richting Sluizenstraat, zijde even huisnummers
- zijde begraafplaats, vanaf de Molenstraat tot 5 meter vóór de hoofdingang van
de begraafplaats
- langs beide zijden ter hoogte van het huis nr. 27
- aan de overzijde van de garage van het huis nr. 144 over een lengte van 5
meter
- ter hoogte van de twee toegangen van het speelplein aldaar (2 x 5 meter langs
weerszijden van de ingangen).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 18
In de Dorpsstraat, meer bepaald op de parkeerstrook aan de overzijde van het
huis nr. 142, wordt over een lengte van 20 meter het parkeren voorbehouden
aan schoolbussen van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16.30 u.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van het onderbord “SCHOOLBUS” en “van maandag tot vrijdag tussen 8 en
16.30 uur”.
Artikel 19
In de Dorpsstraat wordt het gedeelte langs de zijgevel van het huis
met nummer 140 tot ter hoogte van het huis met nummer 136
ingesteld als voetgangerszone in beide richtingen. Fietsers zijn
toegelaten.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden F103
en F105 aangevuld met het pictogram van een fietser.
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Punt 5: beleidsondersteuning - Straatnamen. Definitief vaststellen van de straatnaam
Ostendialaan in het strategisch woonproject Kop van 't Sas

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 1 van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen

Juridische grond



Decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/04/2013 houdende voorlopig
vaststellen van een nieuwe straatnaam in het strategisch woonproject Rup
Kop van 't Sas
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/07/2013
houdende afsluiten van het openbaar onderzoek in het kader van de
voorlopige vaststelling van de straatnaam Ostendialaan in het strategisch
woonproject Rup Kop van 't Sas
advies d.d. 03/07/2013 van de culturele raad Bredene




Feiten, context

en argumentatie

Na de vaststelling van de voorlopige straatnaam Ostendialaan door de
gemeenteraad in zitting van 22/04/2013 werd zoals wettelijk
voorgeschreven een openbaar onderzoek gevoerd en advies ingewonnen
van de culturele raad.
 De culturele raad verleent een gunstig advies
 Er werden geen opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar
onderzoek.



De culturele raad Bredene verleent een gunstig advies over de voorgestelde
straatnaam Ostendialaan.

Advies
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Openbaar
onderzoek



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/04/2013 houdende voorlopig
vaststellen van een nieuwe straatnaam in het strategisch woonproject Rup
Kop van 't Sas werd op 27/05/2013 bekendgemaakt door aanplakking. Dit
openbaar onderzoek duurde zoals wettelijk voorgeschreven 30 dagen. Er
werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.

De gemeenteraad stelt de straatnaam van de nieuwe straat doorheen het
strategisch woonproject Kop van ’t Sas definitief vast als Ostendialaan.

Punt 6: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van het
jaaroverzicht 2012 inzake de gemeentelijke administratieve sancties

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 43 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
jaaroverzicht 2012 inzake de gemeentelijke administratieve sancties


Feiten, context

en argumentatie

De gemeenteraad stelde in zitting van 16/02/2009 een nieuwe algemene
politieverordening vast, die voortaan toelaat om bepaalde inbreuken te
bestraffen aan de hand van gemeentelijke administratieve sancties.
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Neemt kennis

Ter informatie wordt jaarlijks aan de gemeenteraad een jaaroverzicht
voorgelegd dat aangeeft op welke manier de gemeentelijke administratieve
sancties concreet zijn toegepast.

De gemeenteraad neemt kennis van het jaaroverzicht 2012 inzake de
gemeentelijke administratieve sancties. Dit jaaroverzicht maakt integrerend deel
uit van dit besluit.

Punt 7: bko - Buitenschoolse kinderopvang. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk
reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van gemeenteraad d.d. 23/04/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
Bredene
beslissing van college burgemeester en schepenen d.d. 24/06/2012 inzake
het voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het huishoudelijk
reglement buitenschoolse kinderopvang
mededeling Kind en Gezin d.d. 30/07/2008 over de richtlijnen voor het
opstellen van een huishoudelijk reglement in initiatieven buitenschoolse
opvang
mededeling d.d. 06/06/2013 houdende de aanpassing van de financiële
bijdrage voor het gezin voor IBO’ s in 2013
Besluit van de Vlaamse regering van 06/05/2011 tot de regeling van het
kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen
beslissing van college burgemeester en schepenen d.d. 11/03/2013 m.b.t. de
uitbreiding van de opvangcapaciteit van de buitenschoolse kinderopvang
vanaf 01/09/2013
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Feiten, context

en argumentatie

Amendement

verslag bijeenkomst lokaal overleg kinderopvang d.d. 12/06/2013

De dienst stelt voor om op basis van de bijhorende nota (overzicht voorstel
wijzigingen huishoudelijk reglement + motivatie wijziging) het huishoudelijk
reglement op te heffen en opnieuw vast te stellen. Uit praktisch oogpunt is
het opportuun om het nieuw huishoudelijk reglement van kracht te laten
gaan op 01/09/2013.

Voorstel amendement van het college van burgemeester en schepenen:
Wijziging van de bepalingen inzake de onkostenvergoeding busvervoer (pagina
11 van het huishoudelijk reglement).
Aan de ouders wordt per vervoersbeurt een onkostenvergoeding per kind aangerekend
via de maandelijkse facturatie. Deze vergoeding bedraagt:
 0,50 EUR per vervoersbeurt voor het eerste of enige kind binnen hetzelfde
gezin dat gebruik maakt van de vervoersbeurt
 0,25 EUR per vervoersbeurt voor een tweede kind binnen hetzelfde gezin dat
gelijktijdig met het eerste kind gebruik maakt van de vervoersbeurt
 0 EUR per vervoersbeurt voor een derde kind of meer binnen hetzelfde gezin
dat gelijktijdig met minstens het eerste en tweede kind gebruik maakt van de
vervoersbeurt
De gereduceerde tarieven van 0,25 EUR of 0 EUR per vervoersbeurt gelden dus
steeds enkel en alleen indien de kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig met elkaar
worden vervoerd.
Deze vergoeding wordt aangerekend voor het vervoer van en naar school en voor de
vervoersdienst op woensdagnamiddag.

Tussenkomsten









Raadslid Louis Van Belleghem die andermaal pleit voor weekendopvang
door de buitenschoolse kinderopvang en bedenkingen formuleert bij het
gratis verzorgen van het vervoer vanaf het derde kind.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat hier eerder sprake is
van een gezinstarief dan van “gratis”, aangezien het sociaal tarief slechts
wordt toegepast bij gelijktijdig gebruik van het vervoer, wat impliceert dat
elk gezin bijdraagt in dit vervoer waarbij evenwel een sociaal tarief geldt
voor grotere gezinnen.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat uit een enquête is gebleken
dat er weinig vraag is naar kinderopvang in het weekend, aangezien ouders
momenteel wel oplossingen vinden voor deze weekendopvang en dat door
de beperkte vraag het organiseren van opvang op zaterdag en zondag een
dure aangelegenheid zou worden voor het bestuur.
Raadslid Liesbeth Metsu die stelt dat haar fractie tevreden is met dit
amendement, aangezien het vooral voor grotere gezinnen een sociale
maatregel is.
Raadslid Kris Opdedrynck die vaststelt dat met de digitale
communicatie/facturatie het gebruiksgemak voor de ouders wordt
verbeterd en in dit verband voorstelt om ook de mogelijkheid van
domiciliëring aan te bieden. Tevens meent hij dat het annuleren vóór 7u30
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bij ziekte van een kind iets te vroeg is en stelt voor om dit met een
kwartiertje te verlengen.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat om praktische redenen
ergens een grens dient getrokken wat betreft tijdstip van annulatie en dat
hier werd geopteerd voor 7u30. De schepen meent ook dat dit tijdstip niet
onoverkomelijk is voor de ouders. Het voorstel inzake domiciliëring zal
worden overgemaakt aan de diensten.
Raadslid Dirk Cattoir die voorstelt om ook ’s morgens opvang te voorzien
in de wijken van waaruit de kinderen dan zouden kunnen worden vervoerd
naar de centrale opvang. Dit moet een oplossing kunnen geven aan ouders
die niet over een wagen beschikken maar toch beroep moeten doen op de
kinderopvang.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat dit voorstel
vermoedelijk op een misverstand berust, aangezien het bestuur heeft
geopteerd voor een centrale opvang met uitgebreid vervoer van en naar de
scholen waardoor iedereen gebruik kan maken van deze opvang.
Raadslid Dirk Cattoir verduidelijkt zijn voorstel door er op te wijzen dat
een decentrale opvang wel nuttig kan zijn in de twee zomermaanden.
Raadslid Alain Lynneel die de CD&V-fractie dankt voor de inbreng inzake
invoering van een sociaal tarief voor het vervoer.

Stemmen




Besluit

Artikel 1

Met algemene stemmen wat betreft het amendement
Met algemene stemmen wat betreft het geamendeerd voorstel

De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang met ingang van 01/09/2013 op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang opnieuw vast. De tekst van dit huishoudelijk reglement maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 01/09/2013.

Punt 8: financiële dienst - Financiën. Invoering beleids- en beheerscyclus per 1 januari 2014.
Vaststelling van de beleidsdomeinen

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, 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 MarieJeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
Ministerieel besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s,
gewijzigd bij Ministerieel besluit d.d. 26/11/2012



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie




Omzendbrief BB 2013/4 d.d 22/03/2013 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 strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/07/2013
houdende kennisneming van het voorstel tot toewijzing van de
beleidsvelden aan de voorgestelde beleidsdomeinen

De wetgeving omtrent de invoering van de BBC wordt algemeen van kracht
per 01/01/2014, zo ook voor het gemeentebestuur van Bredene.
De BBC stelt de gemeenteraad in staat te sturen op de hoofdlijnen. De
beleidsrapporten (o.a. meerjarenplan, budget en jaarrekening) vormen daar
een uitwerking van: het bepalen van het beleid en het evalueren van de
beleidsvoering. De beleidsrapporten zijn een vertaling van de beleidskeuzes
van de gemeenteraad en vormen de basis van het lokaal beleid. De
rapporten zijn ruimer dan louter een verzameling van financiële gegevens.
De modellen zijn vastgelegd bij ministerieel besluit, er mag bijgevolg niet van
afgeweken worden.
De beleidsrapporten zijn functioneel ingedeeld volgens beleidsdomeinen.
Een beleidsdomein vormt een verzameling van beleidsvelden die een
herkenbaar en samenhangend geheel vormen. De beleidsvelden zijn een
verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit
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politiek als vanuit maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en
samenhangend geheel vormen. De beleidsvelden zijn vergelijkbaar met de
vroeger functionele codes. De beleidsvelden werden vastgelegd door de
Vlaamse overheid in het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden.
De beleidsdomeinen kunnen in een voorbereidende fase worden
goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze voorbereidende beslissing is
aangewezen aangezien de beleidsrapporten deze indeling zullen volgen.
Er wordt voorgesteld de beleidsdomeinen voor de gemeente als volgt in te
delen :
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



AF
AB&P
OI&M
P&B
N&M
V&P
E&T
RO
C&B
JE
SP
SD
KO

Algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
Algemeen bestuur, organisatie en participatie
Openbare infrastructuur en mobiliteit
Parken en begraafplaatsen
Natuur en milieubeheer
Veiligheid en preventie
Economie en toerisme
Ruimtelijke ordening
Cultuur en bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale dienstverlening
Kinderopvang

Beleidsdomein ‘algemene financiering’
Geeft aan waar de middelenwerving vandaan komt om alle activiteiten, van
alle andere beleidsdomeinen, te kunnen financieren. Hier vallen dus onder
de subsidies die we ontvangen van andere overheden, de (inkomsten uit)
beleggingen alsook alles i.v.m. openbare schuld.
Andere beleidsdomeinen
De andere beleidsdomeinen werden ingedeeld met die beleidsvelden die
een samenhangend geheel vormen. Hierbij werd enigszins gekeken naar de
voorheen intern gekende indeling die werd gemaakt voor het detailbudget
‘budget per sector’.
De gekozen indeling van de beleidsdomeinen zal verder worden gehanteerd
in de aan te maken beleidsrapporten. Er wordt gekozen voor deze ruimere
indeling omdat dit aan de raadsleden meer informatie verschaft aan welke
specifieke aangelegenheden bepaalde middelen worden besteed. Een te enge
indeling biedt ons inziens te beperkte informatie. Ook werd het vroegere
budget per sector als leidraad gebruikt om tot deze indeling te komen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de beleidsdomeinen voor het gemeentebestuur Bredene,
als volgt vast :
00
01

AF
AB&P
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

OI&M
P&B
N&M
V&P
E&T
RO
C&B
JE
SP
SD
KO

Openbare infrastructuur en mobiliteit
Parken en begraafplaatsen
Natuur en milieubeheer
Veiligheid en preventie
Economie en toerisme
Ruimtelijke ordening
Cultuur en bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale dienstverlening
Kinderopvang

Artikel 2
De lijst met de indeling van de toepasselijke beleidsvelden en beleidsitems
volgens de gekozen beleidsdomeinen maakt integrerend deel uit van de
beslissing.

Punt 9: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2012 van het OCMW

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 89§2 van de Wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten





jaarrekening en toelichting van het OCMW
jaarverslag van het OCMW
uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad d.d. 26/06/2013 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/07/2013
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houdende kennisneming van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2012
van het OCMW
Feiten,
context en
argumentatie





Bij het OCMW Bredene is de nieuwe OCMW-boekhouding van toepassing
(NOB). De OCMW-boekhouding is gebaseerd op het principe van de
algemene boekhouding met integratie van een analytische boekhouding
(kostenplaats en kostensoort). Vanaf 01/01/2014 wordt de boekhouding van
het OCMW ook gevoerd volgens de nieuwe regels van de BBC.
De verschillende activiteitencentra zijn:
100: algemeen bestuur en centrale administratie
13700: ondersteuning
13900: keuken
83200: sociale dienst – algemeen
83202: sociale dienst – warme maaltijden
83203: sociale dienst – sociaal verhuurkantoor
83204: sociale dienst – bejaardenwoningen
83206: sociale dienst - kringloopwinkel
83207: sociale dienst – lokaal opvanginitiatief (LOI)
83410: instelling Wackerbout
83414: instelling Wackerbout – Café Paris
83430: serviceflats

1. Jaarrekening (deel 1)
1.1. De balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende
activa
Totaal actief

Per
31/12/2010
5.917.406
1.837.849

Per
31/12/2011
5.723.383
2.854.558

Per
31/12/2012
5.501.897
3.241.691

7.755.255

8.577.941

8.743.588

PASSIVA
Eigen
3.930.761
4.818.597
5.282.554
middelen
Voorzieningen
0
0
0
Vreemde
3.824.493
3.759.344
3.461.034
middelen
Totaal passief
7.755.255
8.577.941
8.743.588
 Het vast actief kent een daling (- 221.486,20 EUR), dit is het verschil tussen de
gerealiseerde investeringen en de afschrijvingen, verhoogd met de
vervreemding van de grond Wandelweg.
 Het vlottend actief stijgt, nl. 387.133,00 EUR. Dit komt omwille van de inbreng
van de stijging van de geldmiddelen wegens de verkoop van de grond
Wandelweg aan WoonWel (verkoopprijs = 722.890,00 EUR met een
inventariswaarde van 89.023,01 EUR).
 Het eigen vermogen stijgt met 463.957,00 EUR om volgende reden:
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de verkoop van de grond WoonWel veroorzaakte een stijging van
gecumuleerd resultaat met 601.545,00 EUR
- de rekening 13 (gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen)
daalde evenwel met 251.449,00 EUR omwille van de financiering van
diverse investeringsprojecten.
Het vreemd vermogen daalt verder matig omwille van de afname van de
financiële schulden (- 262.806 EUR) en de daling van de handelsschulden.

1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de werking
Geldbeleggingen
Liquide middelen

2011
1.012.386
0
671.588

2012
760.936
90.000
936.447

mutaties
- 251.450
+ 90.000
+ 264.859

1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)
1. Gemeentelijke bijdrage eigen dienstjaar (831/435-01)
a) In de gemeenteboekhouding
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening

2.312.050 EUR
2.381.412 EUR
2.452.854 EUR
2.526.440 EUR

b) In de OCMW-boekhouding
MUTATIES GEM.BIJDRAGE
Onttrekking/toevoeging
gem.
bijdrage
Ontvangen gem. bijdrage
Andere
Toename
reserve
gemeentelijke bijdrage

2010
- 2.179.252

2011
- 2.174.947

2012
- 2.203.810

+ 2.381.412
0
202.160
(*)

+ 2.452.854
0
277.907
(*)

+ 2.526.440
0
322.630
(*)

De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 om een dotatie aan het OCMW voor
2008 over te maken van 1.957.000 EUR. Dit bedrag werd op 21/10/2008 gewijzigd
n.a.v. een 1e actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012, waarbij de bijdrage in de
werkingskosten werd bijgesteld tot 2.035.000 EUR (oorspronkelijk 1.900.000
EUR). Deze aanpassing was noodzakelijk om de drievoudige loonindexaties, die
uitzonderlijk werden doorgevoerd in 2008, te kunnen financieren. De
enveloppenfinanciering werd op deze manier gewijzigd. Voor 2009 werd een
stijgingspercentage van 3,5% toegepast. De volgende jaren van de legislatuur werd
een indexatie van 3% toegepast.
(*) het overschot in de gemeentelijke bijdragen werden/worden jaarlijks
teruggestort aan de gemeente
Via gemeentelijke budgetwijziging wordt de teruggave van het overschot van de
gemeentelijke bijdrage verwerkt (vorige dienstjaren)
Dienstjaar 2012 – referentiejaar 2011 – 277.907 EUR
Dienstjaar 2013 – referentiejaar 2012 – 322.630 EUR
1.2. De resultatenrekening
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Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten
ontstaan tijdens het boekjaar.
a) Overzicht exploitatieresultaat 2010-2011-2012
RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat

2010

2011

2012

5.818.615
- 8.035.173
- 2.216.558

6.285.304
- 8.525.137
-2.239.832

6.829.054
-9.102.100
-2.273.046

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat v/d gewone activiteit

106.900
- 128.137
- 2.237.795

125.302
- 116.232
- 2.230.762

143.185
-106.270
-2.236.132

Uitzonderlijke opbrengsten
Resultaat van het boekjaar

- 2.237.795

- 2.230.762

633.867
-1.602.265

Het werkingsresultaat is minder negatief in vergelijking met het resultaat in 2011.
De werkingsopbrengsten zijn gestegen met 543.750 EUR ten opzichte van 2011.
Deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan :
 de verhoging van de ligdagprijs residenten WZC
 vergoeding warme maaltijden – meer cliënten
 aanpassing van de RIZIV-tegemoetkoming
 dagprijs residenten serviceflats.
De werkingskosten stijgen daarentegen ook met een bedrag van 576.963 EUR. Dit
is voornamelijk te wijten aan de exploitatie van de serviceflats welke in 2012 nu
over een volledig jaar ging en de beduidende stijging van de loonlasten.
 personeelskosten (+ 6,5 %)
 aankoop goederen (+ 4,7 %) (*)
 levering goederen en diensten (+ 24%) (*) - administratiekosten Sociaal Huis
en startkosten serviceflats
(*) De aankoop van goederen en levering van diensten dient samen bekeken en
geeft een globale stijging (+ 14 %) aan welke hoger ligt dan het jaarlijkse inflatiepeil
maar binnen de budgettaire perken blijft. De uitgaven voor de administratie in het
Sociaal Huis en de exploitatiekosten voor de serviceflats hebben een duidelijke
invloed in de stijging van deze kostensoort.
b) De resultaten van de gewone activiteiten per activiteitencentrum
AC
100
13700
13900
83200
83202
83203
83204
83206

Omschrijving
Administratie
Ondersteuning
Keuken
Sociale dienst
Warme
maaltijden
SVK
Bejaardenwoning
Kringloopcenter
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2010
- 986.112
- 501.549
- 132.651

2011
- 1.051.957
- 590.825
- 122.543

2012
- 1.075.037
- 527.876
- 129.783

0
3.345
- 21.335

0
6.753
8.308

0
- 3.884
5.099
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83207
83410
83414
83430

LOI
Instelling
Café Paris
Serviceflats

- 1.113
- 654.766
55.385
1

- 2.103
- 520.301
57555
- 15.651

- 1.113
- 544.695
59.360
- 8.004

100 ‘Administratie’: stijging van 2% omwille van de hogere uitgaven
83200 ‘Sociale Dienst’: opmerkelijke daling omwille van minder sociale uitgaven
83202 ‘warme maaltijden’: stijging van 9%
83410 WZC Wackerbout ‘Instelling’: het verlies is lichtjes toegenomen (+4%)
83430 ‘Serviceflats’: na een volledig jaar exploitatie wordt het verlies duidelijk
teruggedrongen.
Resultaatverwerking
2011
2012
- 2.230.762 - 1.602.265
- 2.586.015 - 2.013.334
- 2.230.762
-1.602.265
324.284
386.914
- 679.537
- 797.893

resultaat van het boekjaar
A. te verwerken negatief resultaat
negatief resultaat van het boekjaar
gecumuleerd overschot van vorig boekjaar
gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar
B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en
gemeentelijke bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage
C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves
gemeentelijke bijdrage
2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage
D. Over te dragen resultaat
1.Over te dragen bonus
2. Over te dragen negatief resultaat

en

2.258.914

2.271.697

2.258.914

2.271.697

83.967

67.888

83.967

67.888

411.069
- 386.914

- 190.476
- 976.651

797.983

786.174

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de
onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort,
gerealiseerd door het OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage
ingeschreven in het budget van de gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken
aan de gemeentelijke bijdrage wordt berekend via de schema’s van de financiële
stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
De uitgebreide cashflow wordt gevormd door het resultaat van het boekjaar
verminderd met de afschrijvingen en vermeerderd met de kapitaalsubsidies.
2008
1.386.939

2009
1.433.320

2010
1.909.954

2011
1.924.109

2012
1.947.277

In het schema van de financiële stromen wordt de vergelijking gemaakt tussen twee
componenten
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- de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
- de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten bedraagt 322.630 EUR.
Het gemeentebestuur en het OCMW kunnen overeenkomen dat het OCMW het
overschot aan gemeentelijke bijdrage ofwel teruggeeft aan het gemeentebestuur
ofwel reserveert voor toekomstige bestedingen. De overeenkomst tussen de
gemeente en het OCMW bestaat er voor de jaarrekening 2011 in dat het
bedoelde overschot teruggestort wordt op de rekening van het gemeentebestuur.
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans,
zoals een gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de
overlopende rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen (vb. onroerende goederen belast met hypothecaire
inschrijvingen) en het verslag ter verantwoording van de oninbaar geboekte
ontvangsten, alsook een lijst met de interne kredietaanpassingen.
Proj. 9/2010
Proj. 1/2011
Proj. 2/2011
Proj. 3/2011
Proj. 6/2011
Proj. 10/2011
Proj. 11/2011
Proj. 12/2011
Proj. 13/2011
Proj. 15/2011
Proj. 16/2011
Proj. 1/2012
Proj. 2/2012
Proj. 3/2012
Proj. 4/2012
Proj. 7/2012

Uitvoering omgevingswerken Sociaal
Huis
Voltooiing Sociaal Huis
Aankoop snelkoelers keuken
Aankoop kookdouche keuken
Vernieuwen meubilair WZC
Verbouwen doucheruimte personeel
Serviceflats – groot scherm TV
Serviceflats - stereo
Serviceflats meubilair algemene delen
Serviceflats wasmachine + droogkast
WZC vernieuwde uitrusting
Braadslede keuken
Uitbreiding terras WZC
Afruimkarren RVT 0
Zetels dementerenden RVT 0
Renovatie inrichting LOI
TOTAAL

70.000,00
5.992,09
41.384,76
35.211,75
59.930,16
671,47
657.03
653,59
2.788,85
15.000,00
474,73
26.073,46
9.378,10
1.960,20
5.118,30
15.982,86
291 277,35

3. Jaarverslag 2012 (deel III)
Bestaande uit:
1. Algemeen gedeelte : identificatie en organisatie van het OCMW
2. Beschrijvend gedeelte : werking van het OCMW tijdens het bedoelde
dienstjaar – vergelijking beoogde en gerealiseerde doelstellingen
3. Financieel gedeelte : vergelijking balansen en resultatenrekeningen –
evolutie van de gemeentelijke bijdrage
4. Financiële aanbevelingen en analyses van de OCMW-ontvanger
omtrent de jaarrekening 2012
a) Optimalisering van de opbrengsten : een positieve evolutie van de
ligdagprijs voor de residenten en de RIZIV-tegemoetkoming (indexatie)
zullen nodig zijn om de opbrengstenzijde te ondersteunen.
b) De beheersing van de loonmassa moet een prioriteit zijn om de
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budgettaire normen te behalen. Rekening houdende met de bijkomende
personeelsleden in de nieuwe personeelsstructuur zal in 2013 weinig
ruimte zijn voor evenveel vervanging van statutaire afwezigen. Een stijging
van de loonmassa dient, overeenkomstig gebudgetteerde cijfers in 2013,
beperkt tot 5%.
c) De uitbating van de serviceflats “Duinenzichterf” dient nauwkeurig
gebudgetteerd en dit overeenkomstig het meerjarenplan 2008-2013.
d) De financiering van de voltooiing van het investeringspakket 2011 en 2012
heeft een repercussie op de balansstructuur door de vermindering van het
eigen vermogen. Deze autofinancieringswijze zal ook verder nog moeten
volstaan om een aandeel (rubriek 13) in de samenstelling van de BEVAK
met betrekking tot de aankoopsom van de serviceflats te voorzien.
Zowel op het vlak van liquiditeiten als solvabiliteit dient de samenwerking met
het gemeentebestuur verder geoptimaliseerd. Een strikt debiteurenbeheer en
goede opvolging van werkings- en handelsschulden geeft een vertrouwensvol
beeld van de instelling.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Creditnota’s
en
ristorno’s
gewone
dienst
van
vorige
dienstjaren

Raming Budgetcode
Dienst
322.630 EUR 831/106-01 13/12
GD
De
gemeenteraad
wordt voorgesteld deze
ontvangsten
op
te
nemen
in
de
eerstvolgende
budgetwijziging 2013

UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage
in
de
werkingskost gedragen
door
andere
overheidsinstellingen
(OCMW)

Neemt kennis

Raming Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
2.602.233 EUR 831/435-01
GD
Geen aanpassing van de
gemeentelijke
bijdrage
aan het OCWM voor
het budget 2013 – wordt
aanzien
als
enveloppenfinanciering

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2012 van het OCMW.
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Punt 10: financiële dienst - Financiën.
Financiering van het investeringsprogramma
verbonden aan het budget voor het jaar 2013. Opname van leningen voor een voorlopig
bedrag van 2.220.000 EUR (eigen : 1.500.000 - derde: 717.500). Vaststelling van de lasten en
voorwaarden en de wijze van gunnen van de opdracht van diensten

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



ontwerp lastenboek voor het afsluiten van leningen ter financiering van
buitengewone uitgaven – dienstjaar 2013

Feiten, context

en argumentatie

Voor de financiering van het investeringsprogramma 2013 is de opname van
een lening met een voorlopig bedrag van 2.220.000 EUR (1.500.000 EUR
eigen aandeel en 717.500 EUR noodzakelijk. Dit bedrag kan eventueel nog
aangepast worden. In het oorspronkelijk budget was de raming van op te
nemen leningen na begrotingswijziging 2.147.750 EUR eigen aandeel en
717.380 derdenaandeel ‘kerkfabrieken’. Het bedrag werd aangepast aan de
nu reeds gekende bedragen inzake rekeningcijfers 2012 en vooropgestelde
overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst die bij
budgetwijziging 2013 zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Het lastenboek voor de opname van nieuwe leningen 2013 werd aangepast
aan de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing per
01/07/2013. Naar analogie met het lastenboek leningen 2012 zal ook voor
het lastenboek 2013 in de mogelijkheid worden voorzien dat de
aanbestedende overheid zich het recht voorbehoud om voor nieuwe
diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die
overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in de rubriek
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Financiële
gevolgen

‘voorwerp’, de opdracht aan de oorspronkelijk weerhouden dienstverlener
toe te wijzen. Deze modaliteit blijft mogelijk tot drie jaar na datum van de
eerste gunning (cfr. art. 26 van de Wet d.d. 15/06/2006).
Als wijze van gunnen werd geopteerd voor open offerteaanvraag. Dit biedt
de mogelijkheid om niet alleen punten toe te kennen aan de prijs, die
uiteraard de hoofdzaak blijft (90 punten), maar biedt toch ook de
mogelijkheid om aan ander elementen wat aandacht te geven die ook
belangrijk zijn bij het aangaan van leningen ‘financiële/informatorische
bijstand en ondersteuning’.
Het is aangewezen de leningen te globaliseren en jaarlijks in een pakket aan
te besteden en toe te wijzen. Dit biedt voordelen inzake administratieve
opvolging. Groter leningpakket veronderstelt ook een neerwaartse druk
op de prijs, wegens het schaaleffect op de kosten van administratieve
opvolging door de bank.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Leningen ten laste van
het bestuur

Stemmen
Besluit

Raming Budgetcode
1.500.000 EUR 010/961-51
(voorlopig bedrag)
717.500 EUR 010/963-51
(voorlopig bedrag)

Dienst
BD

Met algemene stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het lastenboek tot het aangaan van
leningen ter financiering van buitengewone uitgaven 2013. De voorlopige raming
van de opdracht vastgesteld in de begroting van de buitengewone dienst betreft:
Categorie
Enige categorie

Looptijd
lening
15 jaar

Herzieningstermijn
5 jaarlijkse herziening
Totaal bedrag

Geraamd bedrag
2.220.000 EUR
2.220.000 EUR

Artikel 2
De gemeenteraad
offerteaanvraag.

beslist

om

de

opdracht

te

gunnen

bij

algemene

Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Leningen ten laste van
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Bedrag Budgetcode
1.500.000 EUR 010/961-51
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het bestuur

(voorlopig bedrag)
717.500 EUR (voorlopig 010/963-51
bedrag)

Punt 11: technische dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen retributiereglement op de
verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Omzendbrief RB 2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
gewijzigd bij besluit van 04/05/2012



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie

schrijven van OVAM d.d. 13/02/2013 betreffende de harmonisatie tarieven
en selectieve inzameling bij bedrijven
verslag IVOO overleg gemeenten d.d. 29/05/2013
kostprijsberekening huisvuilzakken financiële dienst d.d. 25/03/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/06/2013
houdende het voorstel tot aanpassen van de verkoopsprijs van
restafvalzakken conform VLAREMA

Naar aanleiding van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van kracht d.d.
01/06/2012 dient de gemeente de afvaltarieven te harmoniseren volgens het
beginsel “de vervuiler betaalt”. Dit heeft tot doel een eerlijke
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kostenverdeling te garanderen, recyclage te stimuleren en afvaltoerisme
terug te dringen.
De financiering van de inzameling en de verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen gebeurt door de combinatie van:
- de forfaitaire huisvuilbelasting
- de variabele invulling ( = “de vervuiler betaalt” –principe)
- de algemene middelen van de gemeente
In bijlage 5.1.4 van het VLAREMA werd een vork met minimum en
maximum tarieven per kg vastgelegd voor de fracties huisvuil, grofvuil en
zuiver steenpuin.
De gemeente berekent het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage in de
kosten van het beheer van huishoudelijk afval ter goeder trouw en dient
rekening te houden met de minima en maxima opgenomen in bijlage 5.4.1
van het VLAREMA.
Op het overleg met het oog op een harmonisering van de tarieven d.d.
29/05/2013 met IVOO en de verschillende deelnemende gemeenten en
steden werd voorgesteld om de verkoopprijs van de restafvalzak 60 liter op
te trekken tot 1,40 EUR en van de restafvalzak 30 liter tot 0,70 EUR. Deze
verkoopprijzen benaderen de werkelijke kostprijs van de afvalinzameling en
-verwerking. Inmiddels werd de verkoopsprijs van 1,40 EUR voor een grote
restafvalzak doorgevoerd in Ichtegem, Oudenburg, Middelkerke en Gistel.
Oostende hanteert dit tarief reeds sedert 01/03/2002.
Voor de gemeente Bredene werd een reële kostprijzenberekening door de
financiële dienst opgesteld aan de hand van de cijfergegevens 2012 volgens
afgevoerde kilo’s huisvuil, aantal afgevoerde restafvalzakken, verwerkingkost,
productiekost restafvalzakken en de ophalingskost.
De reële kostprijs van een afvalzak werd aan de hand van de cijfergegevens
2012 berekend :
Soort








Verwerkingskost
IVOO

Productiekost

Ophalingskost

Kostprijs/afvalzak

grijs 30l

0,3726

0,0503

0,8643

1,2872

grijs 60l

0,7451

0,0914

0,8643

1,7009

bruin
0,7337
0,1077
0,8643
1,7057
60l
Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat de huidige tarieven voor de
verkoop van huisvuilzakken niet conform het VLAREMA is opgesteld. De
huidige verkoopprijs is significant lager dan de werkelijke kostprijs, rekening
houdend met de verwerkings-, productie- en ophalingskosten.
De dienst stelt voor om de nieuwe tarieven in Bredene te starten op
02/10/2013 door het aanbieden van nieuwe restafvalzakken 30 l en 60 l voor
huishoudelijk afval en 60 l voor vergelijkbaar bedrijfsafval.
Als overgangsbepaling wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de
huidige restafvalzakken verder te gebruiken tot uitputting van de voorraad
mits ze door de gebruiker worden voorzien van een sticker met een
waarde van 0,40 EUR voor de grote restafvalzakken en 0,20 EUR voor de
kleine restafvalzakken. De sticker dient via de gemeentelijke kanalen door
de inwoners te worden aangekocht.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een nieuw retributiereglement
vast te stellen waarin:
- de prijs van een restafvalzak van 60 liter tot 1,4 EUR en van 30 liter tot
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0,70 EUR wordt opgetrokken conform het VLAREMA vanaf 02/10/2013
- de reeds bestaande bepalingen inzake sociale correcties en kortingen bij
afname van grote hoeveelheden worden opgenomen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Belasting op afgifte van
huisvuilzakken,
recipiënten
en
zelfklevers

Tussenkomsten








Raming Budgetcode
33.000 EUR 040/ 363-16
375.000 EUR

Dienst
GD

Raadslid Dirk Cattoir die stelt voorstander te zijn van de verhoging van de
kostprijs van de restafvalzakken gelet op de hoge kostprijs voor ophaling en
verwerking, maar anderzijds ook volgende voorstellen formuleert:
- het mogelijk maken om de restafvalzakken in een emmer of bak te
plaatsen om zo het openprikken door meeuwen en de hiermee gepaard
gaande hinder te vermijden
- het invoeren van het DIFTAR-systeem waardoor elke inwoner zal
betalen volgens het restafval dat hij aanbiedt. Het raadslid beseft dat dit
een volledige reorganisatie inhoudt, maar stelt ook vast dat de
ophaaldienst reeds over de voorzieningen beschikt om te kunnen
ophalen volgens dit DIFTAR-systeem
- het organiseren van een aparte ophaling van GFT (groenten-, fruit- en
tuinafval), aangezien blijkt dat dit soort afval 1/3 van het restafval
vertegenwoordigt.
Schepen Jens Vanhooren die antwoordt dat het bestuur zich terdege
bewust is van de problematiek van de meeuwen en hierover ook uit diverse
wijken klachten ontvangt. Inmiddels werden met de reinigingsdienst de
nodige maatregelen genomen om de hinder hiervan tot een minimum te
beperken. Ook is gebleken dat plasticzakken waarbij dikkere plastic wordt
gebruikt evenmin bestand zijn tegen de meeuwen. Het voorstel om bakken
te gebruiken werd ook reeds voorgesteld door de MiNa-raad en wordt
momenteel onderzocht. Wat betreft het DIFTAR-systeem stelt de schepen
dat de hoge aanschafwaarde van een container (150 EUR per container) en
het gegeven dat dit zou moeten worden toegepast in het volledige
werkgebied van de IVOO, een belemmering betekent voor de invoering
hiervan. Uiteraard moet dit voorstel toekomstgericht in overweging
worden genomen. Met betrekking tot GFT antwoordt de schepen dat de
voorbije maanden door cursussen, demo’s, … zeer intensieve inspanningen
worden gedaan om het composteren te promoten en dat deze inspanningen
verder zullen worden gezet. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht
inzake ophaling van tuinafval.
Burgemeester Steve Vandenberghe wijst ook op de financiële implicaties
van het opleggen van bakken voor de restafvalzakken, aangezien dit de
ophaling aanvankelijk zal vertragen en bijgevolg duurder maken.
Raadslid Anuschka Steen die opmerking formuleert over de kwaliteit van de
restafvalzakken.
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Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de opmerkingen
hierover hem niet onbekend zijn en dat ook de vuilnisophalers hem
hierover hebben aangesproken. Bij de bestelling van een nieuwe voorraad
zakken zal dan ook worden geopteerd voor een iets steviger kwaliteit. De
burgemeester merkt op dat er wel een tevredenheid bestaat over het
sluistingssysteem met flappen (Wavetop) en dat dit systeem dan ook zal
worden behouden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft het retributiereglement op de verkoop van
restafvalzakken en PMD-zakken op en stelt het opnieuw vast.
Artikel 2
De restafvalzakken en PMD-zakken, waarvan het model door het college van
burgemeester en schepenen is vastgesteld, worden ter beschikking gesteld aan
de bevolking van Bredene op de door het college van burgemeester en
schepenen vastgestelde verkooppunten.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld:
- per grote restafvalzak : 1,40 euro per stuk;
- per kleine restafvalzak : 0,70 euro per stuk;
- per PMD-zak : 0,124 euro per stuk.
De verkoop van alle afvalzakken zal steeds gebeuren per rol.
De bedragen van de afvalzakken omvat de kostprijs voor de verwerking, de
productie en de ophalingskosten, rekening houdend met het principe ‘de
vervuiler betaalt’.
De handelaars-winkeliers worden verplicht deze zakken te verkopen tegen de
prijs zoals vastgesteld in dit besluit.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de perso(o)n(en) (natuurlijke of
rechtspersoon) aan wie het gemeentebestuur op aanvraag het product aflevert.
Artikel 5
De invordering van de retributies geschiedt door de financieel beheerder.
Artikel 6
Bij niet betaling van de retributie zal de invordering geschieden overeenkomstig
de burgerlijke rechtspleging.
Artikel 7
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Tot uitputting van de voorraad mogen de oude grijze en bruine modellen
verder worden gebruikt mits ze voorzien zijn van een door het college van
burgemeester en schepenen ter beschikking gestelde vierkante sticker in
breekvinyl met afmeting 70mm x 70mm :
- kleur oranje en voorzien van het opschrift “0,20 EUR” en het gemeentelogo
voor de grijze restafvalzak van 30 liter
- kleur geel en voorzien van het opschrift “0,40 EUR” en het gemeentelogo
voor
de grijze restafvalzak van 60 liter
- kleur geel en voorzien van het opschrift “0,40 EUR” en het gemeentelogo
voor
de bruine bedrijfsrestafvalzak van 60 liter
Artikel 8
De prijs van de retributiesticker, die ter beschikking wordt gesteld via de
gemeentelijke kanalen, wordt vastgesteld op :
- 0,20 euro per stuk voor de grijze restafvalzak 30 liter;
- 0,40 euro per stuk voor de grijze restafvalzak 60 liter en de bruine
bedrijfsrestafvalzak.
Artikel 9
De afname van retributiestickers wordt per stuk aan de bevolking van Bredene
aangeboden.
Artikel 10
Vanaf 02/10/2013 zijn de volgende categorieën van inwoners, beperkt tot 1
inwoner per gezin en met uitsluiting van de personen die verblijven in een rustof verzorgingstehuis, jaarlijks gerechtigd op 20 gratis kleine restafvalzakken:
- de gepensioneerden, weduwen/weduwnaars, wezen en personen met een
invaliditeitsuitkering
- de gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan personen met een handicap,
bedoeld in de wet van 27/02/1987, wordt toegekend
- de gerechtigden op een inkomensvervangende tegemoetkoming voor ouderen
of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
- bepaalde categorieën van gerechtigden op verhoogde kinderbijslag
- personen van tenminste 50 jaar oud die sedert tenminste een jaar de
hoedanigheid hebben van volledig werklozen zoals bedoeld in de
werkloosheidsreglementering
en die bovendien op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn op de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige prestaties
(WIGW-statuut):
- de personen die op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn op het
OMNIO-statuut in het kader van de verplichte verzekering voor
geneeskundige zorgen
- de personen die op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn op een
leefloon of aan wie het OCMW op 1 januari van het betrokken jaar steun
verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt
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genomen.
Artikel 11
Volgende categorieën van inwoners zijn jaarlijks gerechtigd op 40 gratis grote
restafvalzakken:
- de incontinente personen die thuis verzorgd worden
- de dialysepatiënten van wie de dialyse thuis gebeurt.
Artikel 12
Zijn gerechtigd op 20 gratis grote restafvalzakken per kind:
- de gezinnen waarin een kind geboren wordt
- de gezinnen die een kind adopteren waarvan uit de adoptieakte blijkt dat het
kind de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt
- de gezinnen die in Bredene komen wonen en waarvan een of meer kinderen,
op het ogenblik van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister, de leeftijd van 1 jaar nog niet hebben bereikt.
Artikel 13
De gemeentelijke onthaalouders zijn gerechtigd
restafvalzakken per 100 prestatiedagen.

op

10 gratis grote

Artikel 14
De in Bredene gevestigde onderwijsinstellingen zijn per schijf van 25 leerlingen
die ingeschreven zijn op 1 januari van het betrokken jaar, en per kalenderjaar
gerechtigd op 10 gratis PMD-zakken van 120 liter. Een begonnen schijf wordt
als een volle schijf aanzien.
Artikel 15
Het bewijs te voldoen aan de artikel 10 vermelde voorwaarden wordt geleverd
door:
- ofwel de officiële gegevens die worden verstrekt door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid
- ofwel door een identificatiekaart en klever van het ziekenfonds
- ofwel een attest dat wordt afgeleverd door het ziekenfonds
- ofwel door een attest afgeleverd door het OCMW.
Het bewijs van het voldoen aan de in artikel 11 vermelde voorwaarden wordt
geleverd door het jaarlijks voorleggen van een medisch attest.
Het bewijs te voldoen aan de in artikel 12 vermelde voorwaarden wordt
geleverd door de inschrijving in de bevolkingsregisters en in geval van adoptie
door de adoptieakte.
Artikel 16
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de modaliteiten van het
afhalen van de restafvalzakken.
Artikel 17
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Bij afname van grote hoeveelheden restafvalzakken wordt een korting
toegekend van:
- 0,02 EUR korting per zak of verkoopprijs 0,98 euro per zak, vanaf 500
zakken
- 0,06 EUR korting per zak of verkoopprijs 0,94 euro per zak, vanaf 5.000
zakken.
Artikel 18
Dit retributiereglement treedt in werking op 02/10/2013.
Artikel 19
Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving toegezonden worden aan:
- de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
- de OVAM
- de IVOO.

Punt 12: technische dienst - Markten en concessies - Vaststelling van de lasten en
voorwaarden voor de organisatie van een bijkomende openbare markt op
zaterdagvoormiddag op het Michel Vanden Wegheplein

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
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03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van
de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van
een zelfstandige beroepsactiviteit
Wet d.d. 21/01/2013 houdende dringende bepalingen inzake KMO’s



ontwerp lastenboek voor organisatie van een bijkomende openbare markt
op zaterdagvoormiddag

Feiten, context

en argumentatie

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk Sas, waar onlangs
diverse winkels hun deuren hebben gesloten en waar meer dan 1/3 van de
volwassen bevolking ouder is dan de pensioen gerechtigde leeftijd wordt
voorgesteld een bijkomende wekelijkse openbare markt te organiseren.
Omdat de locatie voor de plaatselijke bevolking vlot bereikbaar moet zijn
wordt voorgesteld de bijkomende openbare markt te organiseren op
zaterdagvoormiddag op het Michel Vanden Wegheplein. Er kunnen 28
modules van drie meter beschikbaar gesteld worden.
Het Michel Vanden Wegheplein is toegankelijk voor voertuigen tot 7,49
ton.
De standplaatsvergunningen voor de zaterdagmarkt zijn gratis.
Standplaatsaanvragen zullen steeds ter goedkeuring worden voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen.
Omdat de markt kleinschalig wordt gehouden kan, per product of dienst
slecht een kandidaat toegelaten worden.
Indien blijkt dat de standplaatsen op het Michel Vanden Wegheplein niet
toereikend zijn, kan na verloop van tijd de markt eventueel uitgebreid
worden naar de omliggende straten.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor
het ontwerp lastenboek voor de organisatie van een bijkomende openbare
markt op zaterdagvoormiddag vast te stellen.

Verwijzingsdocumenten









Tussenkomsten








Raadslid Louis Van Belleghem die zich verbaast over de restrictie van één
handelaar per product. Hij meent dat er concurrentie moet mogelijk zijn,
maar vreest vooral dat dit nadelig zal zijn voor de aantrekkelijkheid van de
markt.
Schepenen Eddy Gryson en Erwin Feys die antwoorden dat deze beperking
is bedoeld om marktkramers te kunnen aantrekken naar deze kleine pas
opstartende markt om een overaanbod van textielproducten tegen te gaan.
Burgemeester Steve Vandenberghe die toelicht dat de vrees bestaat dat te
veel marktkramers met hetzelfde product, op een markt waar vooral wordt
gemikt op voedingsproducten, ertoe zal leiden dat er op termijn geen
aanbieders meer zullen zijn. Deze beperking is er overigens ook gekomen
op vraag van de betrokken marktkramers. De burgemeester wijst er ook
op dat, indien deze markt een succes kent, de voorwaarden uiteraard
kunnen worden aangepast.
Raadslid Kris Opdedrynck die erover verheugd is dat de nodige initiatieven
werden genomen om met een markt te starten op de wijk Sas, een voorstel
dat ook reeds eerder door zijn fractie werd gedaan, maar tevens vraagt om
niet te restrictief te zijn met de beperking van één handelaar per product.
Zo moet het volgens hem perfect mogelijk zijn dat in het desbetreffend
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seizoen, naast een groentekraam ook de aparte verkoop van bvb. aardbeien,
kersen, asperges, … moet mogelijk zijn.
Schepen Jacques Deroo die de aandacht vestigt op de verdiensten van
raadslid Patrick Bolle in dit dossier. Raadslid Patrick Bolle die niet alleen het
initiële voorstel heeft geformuleerd, maar bovendien heel wat inspanningen
heeft gedaan om marktkramers aan te trekken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het lastenboek voor de organisatie van de openbare
zaterdagmarkt vast.
Het lastenboek organisatie openbare wekelijkse zaterdagmarkt met
referentienummer 2013/TA/0729p01 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: toerisme - Aanduiding leden adviesraad toerisme

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 35 en 200 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/05/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van de adviesraad toerisme

Feiten, context



De gemeenteraad heeft in zitting van 27/05/2013 de statuten van de
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en argumentatie






Stemmen

adviesraad toerisme opnieuw vastgesteld.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de samenstelling
van deze adviesraad goed te keuren.
Volgens de statuten dient de raad samengesteld te worden uit:
 een vertegenwoordiger per politieke fractie die deel uitmaakt van de
gemeenteraad
 maximum twee afgevaardigden van de handelsverenigingen, aan te
duiden door de gemeenteraad, met stemrecht
 maximum twee afgevaardigden van de campingsector, aan te duiden
door de gemeenteraad, met stemrecht
 maximum twee afgevaardigden van de horeca-sector, aan te duiden
door de gemeenteraad, met stemrecht
 maximum twee afgevaardigden van de op de gemeente actieve wijk- en
feestcomités, aan te duiden door de gemeenteraad, met stemrecht
 maximum een afgevaardigde van de strandclubs of stranduitbaters, aan
te duiden door de gemeenteraad, met stemrecht
 verslaggever aangeduid door het college van burgemeester en schepen,
zonder stemrecht.
Per brief, per mail en via de gemeentelijke website werd een oproep gericht
voor het indienen van de kandidaturen voor de adviesraad toerisme.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
 Sp.a: Kimberley Rouselle (vervanger Willy Dekeyser)
 N-VA: Vanroose Mireille
 CD&V: Jean-Pierre Chielens
 Open VLD: Louis Van Belleghem
 twee afgevaardigden van de handelsverenigingen: Chantal Jonckheere en
Lien Casteur
 twee afgevaardigden van de campingsector: Pieter Vitse en Peter Metsu
 twee afgevaardigden van de horeca-sector: Vicky Demuyt en Dimitry
Moens (vervanger Willem Geldof)
 twee afgevaardigden van de op de gemeente actieve wijk- en
feestcomités: Gilbert Devos en Sandra Degrande
 een afgevaardigde van de strandclubs of stranduitbaters: Johan Kindt

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
afgevaardigden voor de adviesraad toerisme.
24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Rousselle Kimberley bekomt 24 stemmen.
 Vanroose Mireille bekomt 24 stemmen.
 Chielens Jean-Pierre bekomt 24 stemmen.
 Van Belleghem Louis bekomt 24 stemmen.
 Jonckheere Chantal bekomt 24 stemmen.
 Casteur Lien bekomt 24 stemmen.
 Vitse Pieter bekomt 24 stemmen.
 Metsu Peter bekomt 24 stemmen.
 Demuyt Vicky bekomt 24 stemmen.
 Moens Dimitry bekomt 24 stemmen.
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Besluit

Gilbert Devos bekomt 24 stemmen.
Sandra Degrande bekomt 24 stemmen.
Johan Kindt bekomt 24 stemmen.

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de adviesraad toerisme als volgt samen te stellen:
 Sp.a: Kimberley Rouselle (vervanger Willy Dekeyser)
 N-VA: Vanroose Mireille
 CD&V: Jean-Pierre Chielens
 Open VLD: Louis Van Belleghem
 twee afgevaardigden van de handelsverenigingen: Chantal Jonckheere en
Lien Casteur
 twee afgevaardigden van de campingsector: Pieter Vitse en Peter Metsu
 twee afgevaardigden van de horeca-sector: Vicky Demuyt en Dimitry Moens
(vervanger Willem Geldof)
 twee afgevaardigden van de op de gemeente actieve wijk- en feestcomités:
Gilbert Devos en Sandra Degrande
 een afgevaardigde van de strandclubs of stranduitbaters: Johan Kindt.

Punt 14: beleidsondersteuning - Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde afbakening
van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen
van de verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel
beheerder

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikels 42 en 160 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 43, 57 en 160 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie







Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk
Besluit
d.d.
15/07/2011
betreffende
plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 03/04/2009 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23/01/2009 tot
wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van
diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 en de wijziging
van diverse bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van
de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakenen van
het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/07/2013
houdende vaststellen van een geactualiseerd voorstel tot het afbakenen van
het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en
van een voorstel tot het vastleggen van de verrichtingen die zijn vrijgesteld
van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Het Gemeentedecreet laat heel wat lokaal maatwerk toe. Een belangrijk
begrip dat in het Gemeentedecreet hiervoor wordt gehanteerd is “dagelijks
bestuur”. Binnen bepaalde marges kan elke gemeente zelf bepalen wat er
moet worden verstaan onder “dagelijks bestuur” (zoals bedoeld door het
Gemeentedecreet). Verderop wordt een overzicht gegeven van de
concrete gevolgen van de afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”. In
algemene zin kunnen we stellen dat wanneer iets onder het dagelijks
bestuur valt, de procedure vlotter zal kunnen worden afgewerkt (maar er
zullen daarentegen ook minder controlemechanismen ingebouwd zijn).
Het begrip “dagelijks bestuur” werd in de vorige legislatuur vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 17/09/2007. Aangezien de vaststelling
van het begrip “dagelijks bestuur” in de praktijk gedeeltelijk neerkomt op
een bevoegdheidsdelegatie door de gemeenteraad, verdient het aanbeveling
om dit in deze legislatuur opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad.
Bovendien is er een gedeelte van de wetgeving die ondertussen is
veranderd, waardoor er eventueel een ruimere afbakening mogelijk is.
In het oorspronkelijk Gemeentedecreet (vóór het hersteldecreet van 2009)
waren er drie onderscheiden vormen van dagelijks bestuur. Deze drie
vormen worden weerspiegeld in de beslissing van de gemeenteraad uit
2007:
 het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten
 het dagelijks bestuur met betrekking tot het stellen van daden van
beschikking
 het dagelijks bestuur met betrekking tot de visumverplichting van de
gemeenteontvanger – financieel beheerder.
In de huidige wetgeving is er enkel nog sprake van het dagelijks bestuur met
betrekking tot de overheidsopdrachten. Het dagelijks bestuur met
betrekking tot het stellen van daden van beschikking is volledig verdwenen
uit de wetgeving. De visumverplichting van de financieel beheerder bestaat
nog steeds, maar staat nu strikt gezien los van het stelsel van “dagelijks
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bestuur”.
Het dagelijks bestuur met betrekking tot de overheidsopdrachten wordt
vermeld in artikel 43 § 2 11° van het Gemeentedecreet:
 Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de
vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks
bestuur.
 Voorgesteld wordt om het dagelijks bestuur met betrekking tot de
overheidsopdrachten gelijkaardig af te bakenen als in 2007, met
uitzondering van een voorstel tot hoger grensbedrag voor het
investeringsbudget en een voorstel tot hoger grensbedrag voor
jaaroverschrijdende verbintenissen via het exploitatiebudget.
 Concreet wordt voorgesteld om voor het investeringsbudget een
grensbedrag te hanteren van 8.500 EUR (excl. btw) en dit
gebaseerd op een nieuw grensbedrag dat sinds kort geldt voor het
voeren van overheidsopdrachten via aangenomen factuur.
 In het beschikkend gedeelte van dit besluit wordt naar het
grensbedrag van 8.500 EUR verwezen via de formule “het
bedrag zoals bedoeld in artikel 105 § 1. 4° van het Koninklijk
Besluit
d.d.
15/07/2011
betreffende
plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren”.
 Concreet wordt voorgesteld om voor jaaroverschrijdende
verbintenissen via het exploitatiebudget een grensbedrag te
hanteren van 85.000 EUR (excl. btw) en dit gebaseerd op een nieuw
grensbedrag dat sinds kort geldt voor het voeren van
overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang.
 In het beschikkend gedeelte van dit besluit wordt naar het
grensbedrag van 85.000 EUR verwezen via de formule “het
bedrag zoals bedoeld in artikel 105 § 1. 2° van het Koninklijk
Besluit
d.d.
15/07/2011
betreffende
plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren”.
In het oorspronkelijk Gemeentedecreet (vóór het hersteldecreet van 2009)
werd de regeling omtrent het voorafgaand visum van de
gemeenteontvanger (artikel 160 § 2) ook gekoppeld aan het dagelijks
bestuur. Dit is op vandaag niet langer het geval. Er kunnen net als vroeger
nog steeds verrichtingen worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van
de financieel beheerder, maar dit staat nu strikt gezien los van het dagelijks
bestuur. In de praktijk heeft dit geen echte gevolgen. Voorgesteld wordt
dan ook om de afbakening van het dagelijks bestuur en de vrijstelling van de
visumverplichting net als in 2007 in een dossier aan de gemeenteraad voor
te leggen.
 Bepaalde verrichtingen kunnen door de gemeenteraad worden
vrijgesteld van de voorafgaande controle op wettelijkheid en
regelmatigheid door de financieel beheerder. De Vlaamse regering heeft
hier echter grenzen ingesteld aan de gemeentebevoegdheid (via het
besluit van de Vlaamse regering d.d. 03/04/2009 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23/01/2009
tot wijziging van het Gemeentedecreet […]). Voor gemeenten met
minder dan 20.000 inwoners zijn meer bepaald alle verbintenissen die
meer dan 7.500 EUR bedragen sowieso onderworpen aan de
visumplicht.
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In afwijking van dit grensbedrag kunnen ook aanstellingen van
bepaalde duur voor minder dan een jaar worden vrijgesteld van het
voorafgaand visum.
 In afwijking van het grensbedrag (en in tegenstelling tot vroeger)
kunnen investeringssubsidies nooit worden uitgesloten van de
visumverplichting.
Voorgesteld wordt om het voorafgaand visum van de financieel
beheerder aan te laten sluiten op de maximaal toegelaten bepalingen in
het besluit van de Vlaamse regering d.d. 03/04/2009.

Stemmen



Besluit

Artikel 1

Met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Marie-Jeanne Colsoul)k

De gemeenteraad heft de beslissing op van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007
houdende afbakenen van het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het
Gemeentedecreet.
Artikel 2
Het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in het Gemeentedecreet, wordt als volgt
vastgesteld:
opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 43 § 2 11° van het Gemeentedecreet,
omvat volgende componenten:
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben
op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur niet
jaaroverschrijdend binden.
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben
op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur tot maximaal vijf jaar
binden, en dit indien ook aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
 de opdracht kadert in het garanderen van de continuïteit van de
bestaande dienstverlening
 het totaal bedrag van de verbintenis bedraagt niet meer dan het bedrag
zoals bedoeld in artikel 105 § 1. 2° van het Koninklijk Besluit d.d.
15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben
op het investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de verbintenis niet
meer bedraagt dan het bedrag zoals bedoeld in artikel 105 § 1. 4° van het
Koninklijk
Besluit
d.d.
15/07/2011
betreffende
plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren.
 Alle opdrachten van diensten die noodzakelijk zijn voor een optimale
thesauriepositie van het gemeentebestuur, hieronder onder meer te
begrijpen:
 het verdisconteren van subsidies, toelagen of schuldvorderingen
 het opnemen van thesaurievoorschotten

Verslag gemeenteraadszitting 29/07/2013

41





 het aangaan van kasfaciliteiten.
De beslissingen tot wijziging in de uitvoering van de voorwaarden van
werken, leveringen en diensten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld,
voor zover de totale waarde van de opdracht het door de gemeenteraad
goedgekeurde ramingsbedrag niet overschrijdt met meer dan 10%.
De beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het
vaststellen van de voorwaarden ervan, indien de opdracht voortvloeit uit
dringende spoed als gevolg van niet te voorziene omstandigheden. Deze
beslissing wordt meegedeeld aan de gemeenteraad, die er tijdens de
eerstvolgende zitting kennis van neemt.

Artikel 3
Verrichtingen die het bedrag van 7.500 EUR (exclusief btw) niet overschrijden,
worden uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting door de financieel
beheerder.
In afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag worden eveneens de
aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan een jaar uitgesloten van
de voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder. Contracten
van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld
met een aanstelling van meer dan een jaar. Bij opeenvolgende contracten voor
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing
van deze bepaling.
In afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag blijven
investeringssubsidies, zoals wettelijk voorzien, steeds onderworpen aan de
voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder.

Punt 15: technische dienst - Gebouwen. Bouw buitenkleedkamers op het domein van het
gemeentelijk sportcentrum. Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van diensten
tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken en veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering + 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, 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 MarieJeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 09/02/2007 betreffende de preventie
van de veteranenziekte op voor publiek toegankelijke plaatsen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/04/2007 betreffende de invoering
van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen






Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie



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
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/06/2013
houdende principieel akkoord met:
- het plaatsen van een opdracht van diensten met als voorwerp het
opmaken van een ontwerp, leiding van de werken en
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering (opmaak EBP-dossier +
verslag inbegrepen) betreffende de bouw van buitenkleedkamers op het
domein van het gemeentelijk sportcentrum
- het plaatsen van een opdracht van werken met als voorwerp de bouw
van buitenkleedkamers op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum (traditioneel bouwwerk in betonsteen-metselwerk) –
gefaseerde uitvoering 2013-2014
ontwerp bestek “Opdracht van diensten – Aanstellen van ontwerper voor
het maken van een studie van de bouw van buitenkleedkamers op het
domein van het gemeentelijk sportcentrum” – Gsp09/2013

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 80.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van werken tot het bouwen van
buitenkleedkamers voor sportverenigingen op het domein van het
gemeentelijk sportcentrum. De kostprijs van deze ingreep, studie en btw
inbegrepen, wordt geraamd op 150.000 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen is, in zitting van 24/06/2013, in
principe akkoord gegaan met:
- het plaatsen van een opdracht van diensten met als voorwerp het
opmaken van een ontwerp, leiding van de werken en
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering (opmaak EBP-dossier +
verslag inbegrepen) betreffende de bouw van buitenkleedkamers op het
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domein van het gemeentelijk sportcentrum
het plaatsen van een opdracht van werken met als voorwerp de bouw
van buitenkleedkamers op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum (traditioneel bouwwerk in betonsteen-metselwerk) –
gefaseerde uitvoering 2013-2014.
In zelfde zitting heeft het college van burgemeester en schepenen beslist de
gemeenteraad voor te stellen in het investeringsbudget 2014 krediet in te
schrijven voor het realiseren van de tweede fase “Bouw buitenkleedkamers
domein gemeentelijk sportcentrum – studie en werken”.
De opdracht van diensten omvat het volledig ontwerp en opvolging van de
werken tot het bouwen van buitenkleedkamers voor sportverenigingen op
het domein van het gemeentelijk sportcentrum.
Loten
- Ruwbouw en afwerking
- Sanitair, centrale verwarming en ventilatie
- Elektriciteit
- Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
- ……..(niet restrictief)
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,
leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
(opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en de kostprijsraming (15.000
EUR, btw inclusief) van de bouw van buitenkleedkamers op het domein van
het gemeentelijk sportcentrum, alsook de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).
-







Financiële
gevolgen

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

Tussenkomsten




Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.000 EUR 764 13/13 725-54
A.P.-code 8.4.08
80.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Kris Opdedrynck die opmerkt dat in het dossier geen nadere
toelichting wordt gegeven over het selectiecriterium “Dienstverlening” en
dan ook wenst te vernemen wat hiermee wordt bedoeld.
Schepen Jacques Deroo antwoordt dat hiermee wordt bedoeld extra
diensten die buiten het normale bestek van de opdracht vallen bvb. aantal
vergaderingen zonder dat hiervoor kosten worden aangerekend.
Inschrijvers kunnen o.m. aan de hand van referenties aangeven in welke
mate ze zich onderscheiden op vlak van dienstverlening.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp
en uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en de kostprijsraming
(15.000 EUR, btw inclusief) van de bouw van buitenkleedkamers op het domein
van het gemeentelijk sportcentrum. Het bestek (Gsp09/2013) maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze studieopdracht, meer
bepaald onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Punt 16: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Erik Verhaeghe

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle, raadslid

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 Erik Verhaeghe die in het kader van de uitvoering van
het beleidsprogramma, punt ondersteuning verenigingsleven/ter
beschikking stellen van lokalen, wenst te vernemen of er plannen
zijn voor een locatie – bestaand of nieuw – voor het indoor
beoefenen van petanque.
Raadslid Willy Dekeyser die in dit verband opmerkt dat dit voorstel reeds
in vorige legislatuur werd onderzocht door de sportraad.
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Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat dit voorstel zal worden
onderzocht bij de verdere concretisering van de diverse beleidsopties.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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