VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/09/2013

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 29/07/2013

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, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 29/07/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: informatiedienst - Afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde
landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuring van de
voorwaarden van de overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Bredene
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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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad d.d. 13/06/2002 betreffende de
invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van
derde landen zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 380/2008. van de Raad
d.d. 18/04/2008 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1030/2002
betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor
onderdanen van derde landen
Wet d.d. 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Wet d.d. 19/07/1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8/08/1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen en meer bepaald artikel 6, §5, lid 1
Koninklijk Besluit d.d. 8/10/1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad d.d. 13/12/2004 betreffende
de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in
door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, meer bepaald
artikel 1, lid 2
Wet d.d. 14/08/1974 betreffende de afgifte van de paspoorten, meer
bepaald artikel 4
beslissing van de Ministerraad d.d. 23/03/2012 waarbij de nodige apparatuur
voor de registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor
onderdanen van derde landen ter beschikking wordt gesteld van de
gemeenten en waarbij het project van de federale overheidsdienst
Binnenlandse Zaken betreffende de verblijfstitels wordt uitgebreid tot de
afgifte van paspoorten en waarbij de goedkeuring wordt gehecht aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheidsdienst
Binnenlandse Zaken en de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken
inzake de invoering van biometrie in de Belgische gemeenten
samenwerkingsovereenkomst van 20/04/2012 tussen de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de
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invoering van biometrie in de Belgische gemeenten.
Verwijzingsdocumenten



Feiten, context

en argumentatie

Financiële
gevolgen

brief d.d. 05/07/2013 van de FOD Binnenlandse en Buitenlandse zaken

In het kader van de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen
van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers
dient het gemeentebestuur een overeenkomst af te sluiten met de Belgische
staat. Deze overeenkomst bepaalt het volgende:
 De FOD Binnenlandse Zaken neemt de kosten van de biometrische
packs zoals beschreven in de bijlage van de overeenkomst, voor zijn
rekening. FOD betaalt de factuur van de erkende ICT-leverancier, die
de gemeente samen met een attest van ontvangst van de levering en van
de goede uitvoering van de diensten toestuurt
 De erkende ICT-leverancier bij wie ons gemeentebestuur de
biometrische packs bestelt, levert overeenkomstig deze overeenkomst
ook de volgende diensten: de installatie van het materiaal en de opleiding
van het personeel, zoals beschreven in de bijlage van deze
overeenkomst.
 Ons gemeentebestuur kan, voor de organisatie van de paspoorten en de
verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen aanspraak maken op
twee biometrische packs (A6 scanner, vingerafdruklezer, signature PAD,
documentlezer) voor van een maximumbedrag van 7.444 EUR.
 Het gemeentelijk aandeel voor de aankoop van deze biometrische packs
zal 2.041,95 EUR (ramingsprijs) bedragen.

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
2.041,95 EUR 104/23-13
44.061,65 EUR

Dienst
GD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst met de Belgische staat betreffende de afgifte van biometrische
verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten
aan Belgische burgers. Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
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Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone Algemene
vergadering der aandeelhouders in buitengewone zitting van IMEWO op 16/12/2013.
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers - statutenwijziging

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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
aangetekend schrijven van IMEWO d.d. 26/07/2013 betreffende de
algemene vergadering der aandeelhouders in buitengewone zitting op
16/12/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/08/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op
16/12/2013





Feiten, context

en argumentatie

Op maandag 16/12/2013 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO plaats met volgende agendapunten :
- Statutenwijzigingen – Goedkeuring
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van
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de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2014
Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging
Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis Bekrachtiging
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor:
- Françoise Praet: effectief vertegenwoordiger
- Sandy Dobbelaere: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
-



Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 23 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Sandy Dobbelaere bekomt 23 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 Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord-Edestraat 108, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IMEWO op maandag 16/12/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IMEWO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO.

Punt 4: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2012
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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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/09/2013
houdende vaststellen van het algemeen jaarverslag 2012

Feiten, context

en argumentatie

Door de invoering van het Gemeentedecreet is het niet langer verplicht om
een jaarverslag op te maken als bijlage bij het budget. Toch lijkt het nuttig
om niettemin een jaarverslag (zij het losgekoppeld van het budget) te blijven
opmaken. Niet alleen geeft het een handig jaaroverzicht, maar het is ook
een document waarin bepaalde beleidsrelevante informatie (zoals
indicatoren) op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd. Het
jaarverslag speelt zo een belangrijke rol in het kader van de actieve
openbaarheid van bestuur.
Het jaarverslag 2012 bouwt inhoudelijk en vormelijk voort op het stramien
van de voorgaande jaren. Het jaarverslag bestaat concreet uit 2 grote
onderdelen:
 het eigenlijke jaarverslag: aan de hand van teksten wordt een kort
overzicht gegeven van de hoogtepunten van 2012. De feiten worden
per thema in grote clusters ondergebracht.
 de bijlagen: In de bijlagen wordt eerder technische informatie verstrekt.
Het betreft informatie die de leesbaarheid van het jaarverslag in het
gedrang zou brengen en die enkel voor een klein deel van de lezers
relevant is.



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen jaarverslag 2012.
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Punt 5: beleidsondersteuning - Intergemeentelijke samenwerking.
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
en
verzelfstandigde
Aanduiding leden

Raadcommissie
agentschappen.

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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 35 (geheime stemming) en 39 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten




voordrachten door politieke fracties
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 betreffende de oprichting
van
een
gemeentelijke
commissie
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente

Feiten, context

en argumentatie

De gemeenteraad heeft op 24/06/2013 beslist om een commissie
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
en
verzelfstandigde
agentschappen op te richten, bevoegd voor de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente, die wordt samengesteld uit acht leden van de gemeenteraad,
evenredig verdeeld over alle zetelende politieke fracties in de gemeenteraad
volgens het systeem D’Hondt en met verdere inachtneming van de
bepalingen van artikel 39 van het Gemeentedecreet.
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten
dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de
mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen,
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Stemmen

door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten
ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een
fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van
voorkomen op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt
een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissie te behouden.
Indien een of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie
als vermeld in artikel 38 kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze
fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze
fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
Hoewel de N-VA fractie twee leden minder telt doordat twee personen als
onafhankelijke zullen zetelen, wijzigt dit niets aan het aantal leden per
fractie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de
kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een
meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaatcommissielid deel uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid
slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van
hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar
mandaat voor de fractie.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging
een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
Een berekening op basis van het systeem D’Hondt leidt tot volgende
verdeling :
 Sp.a : 5
 N-VA : 2
 CD&V : 1
 Open VLD : 0
Doordat Open VLD door toepassing van de evenredige vertegenwoordiging
volgens het systeem D’Hondt niet vertegenwoordigd is in de commissie,
kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de
commissie zetelt.
De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie. De gemeenteraad duidt de voorzitter aan via
geheime stemming. Dit kan de voorzitter van de gemeenteraad zijn.
Door de politieke fracties in de gemeenteraad werden volgende kandidaten
voorgedragen:
 Sp.a: Patrick Bolle, Willy De Keyser, Françoise Praet, Alain Lynneel en
Kimberley Rousselle
 CD&V: Kristof Vermeire
 N-VA: Kris Opdedrynck en Erik Verhaeghe

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigden van de politieke fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad,
voor de gemeentelijke commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
23 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
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De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 23 stemmen
 Willy De Keyser bekomt 23 stemmen
 Françoise Praet bekomt 23 stemmen
 Alain Lynneel bekomt 23 stemmen
 Kimberley Rousselle bekomt 23 stemmen
 Kristof Vermeire bekomt 23 stemmen
 Kris Opdedrynck bekomt 23 stemmen
 Erik Verhaeghe bekomt 23 stemmen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigde met raadgevende stem van de politieke fractie vertegenwoordigd
in de gemeenteraad maar niet in de gemeentelijke commissie intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
23 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag:
Louis Van Belleghem bekomt 23 stemmen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
voorzitter
van
de
gemeentelijke
commissie
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
23 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag:
Kristof Vermeire bekomt 23 stemmen
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om volgende personen aan te duiden om te zetelen in
de gemeentelijke commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente
 Patrick Bolle
 Willy De Keyser
 Françoise Praet
 Alain Lynneel
 Kimberley Rousselle
 Kristof Vermeire
 Kris Opdedrynck
 Erik Verhaeghe
 Louis Van Belleghem (met raadgevende stem)
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Kristof Vermeire aan te duiden als voorzitter van
de gemeentelijke commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
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Punt 6: jeugddienst - Jeugd. Herinrichten speelplein sportcentrum - levering en plaatsing van
speeltoestellen. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
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





beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/09/2013
houdende goedkeuring voorstel herinrichting speelplein sportcentrum levering en plaatsing van speeltoestellen

Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget 2013 is 25.000,00 EUR ingeschreven voor de
vernieuwing van speeltoestellen.
Het college hechtte in zitting d.d. 02/09/2013 zijn goedkeuring aan volgend
voorstel tot aankoop:
 een klein ruimtenet of kleine klimtoren: een constructie met een of
meerdere centrale palen, met daarrond een klimnet dat bovenaan en in
de grond verankerd zit. De touwen zijn voorzien van een stevige
coating en zijn ook binnenin verstevigd.
 een draaitoestel: draaischijf / zelf draaien (koffiekopjesmodel) / draaien

Verwijzingsdocumenten
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en wippen / draaien en hangen / …
een groot veerwiptoestel: een wip voor meerdere kinderen met
centraal een stuk waarop ook kan gezeten of gebalanceerd worden
 een kabelbaan
 een dubbele schommel: vogelnest + gewone schommel
 een toestel met glijbaan
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om over te gaan tot de vaststelling van
de lasten en voorwaarden van deze opdracht :
 plaatsen (vervoer en arbeidskrachten inclusief) van diverse
speeltoestellen ten behoeve van het gemeentelijk speelplein
sportcentrum, Spuikomlaan 21 te Bredene
 bij de plaatsing van de toestellen dient het terrein zo min mogelijk
beschadigd te worden door het oprijden van vrachtwagens,
graafwerken e.d. Bij schade aan het terrein zal de leverancier van het
speelpleintoestel aansprakelijk worden gesteld en zal hij instaan voor
het herstellen van het terrein (bvb. nivelleren, opnieuw inzaaien van
gras enz.) in de oorspronkelijke staat
 alle toestellen dienen vervaardigd uit duurzame materialen, die bestand
zijn tegen slijtage, vandalenstreken en weersomstandigheden. Zij dienen
tevens onderhoudsvriendelijk te zijn en bestand te zijn tegen intensief
gebruik. De garantietermijn van de toestellen dient minstens 10 jaar te
bedragen.
 de toestellen dienen te voldoen aan de vigerende regelgeving (garanties
veiligheid spelende kinderen). De afmeting, de valhoogte en de
benodigde vrije ruimte van de toestellen dient te worden vermeld.
 de offerte dient een voorstel te bevatten voor een volledige
vernieuwing van het speelplein. Bedoeling is om het speelplein modern
en avontuurlijk te doen ogen. Het avontuurlijke aspect dient vooral
gecreëerd te worden door een herinrichting van het terrein zelf, door
het terrein oneffen te maken (gebruik van taluds e.d.). Op het speelplein
dient ruimte gelaten te worden om op termijn ook een natuurlijke
speelplaats aan te leggen (klein speelbos, wilgenhutten, …). De
aangeboden toestellen dienen diverse speelfuncties te hebben (klimmen,
glijden, balanceren, …) en vooral bedoeld zijn voor de leeftijd 6-12j,
maar ook uitdagingen bevatten voor jongere en oudere kinderen en
jongeren.
 de offerte dient minstens de volgende toestellen te bevatten:
 een klein ruimtenet of kleine klimtoren: een constructie met 1 of
meerdere centrale palen, met daarrond een klimnet dat bovenaan
en in de grond verankerd zit. De touwen zijn voorzien van een
stevige coating en zijn ook binnenin verstevigd.
 een draaitoestel: draaischijf / zelf draaien (koffiekopjesmodel) /
draaien en wippen / draaien en hangen / …
 een groot veerwiptoestel: een wip voor meerdere kinderen met
centraal een stuk waarop ook kan gezeten of gebalanceerd worden
 een kabelbaan
 een dubbele schommel: vogelnest + gewone schommel
 een toestel met glijbaan
 Gunningscriteria:
 50%: de voorgestelde methodologie en de wijze van aanpak in
functie van de voorliggende omschrijving van de opdracht,
originaliteit concept en wijze waarop de toestellen aansluiten bij
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Financiële
gevolgen

eventuele reeds eerder geplaatste toestellen
40%: de inschrijvingsprijs en de verhouding van de prijs t.o.v. de
kwaliteit van de aangeboden materialen
10%: de uitvoeringstermijn

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Herinrichting
speelplein
sportcentrum
speeltoestellen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
25.000,00 EUR 761/725-54
25.000,00 EUR

Dienst
BD

–

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van voorwaarden, de
kostprijsraming (25.000,00 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de
procedure)
van de opdracht van levering en plaatsing van diverse speeltoestellen voor het
speelplein sportcentrum:

plaatsen (vervoer en arbeidskrachten inclusief) van diverse
speeltoestellen ten behoeve van het gemeentelijk speelplein sportcentrum,
Spuikomlaan 21 te Bredene

bij de plaatsing van de toestellen dient het terrein zo min mogelijk
beschadigd te worden door het oprijden van vrachtwagens, graafwerken
e.d. Bij schade aan het terrein zal de leverancier van het speelpleintoestel
aansprakelijk worden gesteld en zal hij instaan voor het herstellen van het
terrein (bvb. nivelleren, opnieuw inzaaien van gras enz.) in de
oorspronkelijke staat

alle toestellen dienen vervaardigd uit duurzame materialen, die bestand
zijn tegen slijtage, vandalenstreken en weersomstandigheden. Zij dienen
tevens onderhoudsvriendelijk te zijn en bestand te zijn tegen intensief
gebruik. De garantietermijn van de toestellen dient minstens 10 jaar te
bedragen.

de toestellen dienen te voldoen aan de vigerende regelgeving (garanties
veiligheid spelende kinderen). De afmeting, de valhoogte en de benodigde
vrije ruimte van de toestellen dient te worden vermeld.

de offerte dient een voorstel te bevatten voor een volledige
vernieuwing van het speelplein. Bedoeling is om het speelplein modern en
avontuurlijk te doen ogen. Het avontuurlijke aspect dient vooral gecreëerd
te worden door een herinrichting van het terrein zelf, door het terrein
oneffen te maken (gebruik van taluds e.d.). Op het speelplein dient ruimte
gelaten te worden om op termijn ook een natuurlijke speelplaats aan te
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leggen (klein speelbos, wilgenhutten, …). De aangeboden toestellen dienen
diverse speelfuncties te hebben (klimmen, glijden, balanceren, …) en vooral
bedoeld zijn voor de leeftijd 6-12j, maar ook uitdagingen bevatten voor
jongere en oudere kinderen en jongeren.
de offerte dient minstens de volgende toestellen te bevatten:

een klein ruimtenet of kleine klimtoren: een constructie met een of
meerdere centrale palen, met daarrond een klimnet dat bovenaan en in
de grond verankerd zit. De touwen zijn voorzien van een stevige
coating en zijn ook binnenin verstevigd.

een draaitoestel: draaischijf / zelf draaien (koffiekopjesmodel) /
draaien en wippen / draaien en hangen / …

een groot veerwiptoestel: een wip voor meerdere kinderen met
centraal een stuk waarop ook kan gezeten of gebalanceerd worden

een kabelbaan

een dubbele schommel: vogelnest + gewone schommel

een toestel met glijbaan
Gunningscriteria:

50%: de voorgestelde methodologie en de wijze van aanpak in
functie van de voorliggende omschrijving van de opdracht, originaliteit
concept en wijze waarop de toestellen aansluiten bij eventuele reeds
eerder geplaatste toestellen

40%: de inschrijvingsprijs en de verhouding van de prijs t.o.v. de
kwaliteit van de aangeboden materialen

10%: de uitvoeringstermijn

Punt 7: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het voorschot van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2010, vastgesteld op
139.458,33 EUR

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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 01/06/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2007
brief d.d. 25/10/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2008
brief d.d. 28/03/2013 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2009
brief d.d. 26/07/2013 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2010





Feiten, context

en argumentatie








Financiële
gevolgen

Met ingang van dienstjaar 2007 wordt er gewerkt met voorschotten van de
kosten inzake brandbeveiliging. In zijn schrijven d.d. 26/07/2013 deelt de
provinciegouverneur het voorschot mee in de kosten voor de
brandbeveiliging ‘dienstjaar 2010 – gemeenterekening 2009’.
De omslag van de brandweerkosten is gebaseerd op het Koninklijk Besluit
van 25/10/2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in
aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de
wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming (B.S. 21/11/2006).
Dit Koninklijk Besluit werd echter door de Raad van State vernietigd door
haar arrest 204.782 van 4/06/2010.
Op aanraden van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt er door de
diensten van de provinciegouverneur gewerkt met voorschotten. Dit in
afwachting van een nieuwe wetgeving om de continuïteit in het
opvragen/uitbetalen van de brandweerkosten te verzekeren waardoor de
hinder voor de gemeenten in het opstellen of naleven van een
meerjarenplan tot een minimum beperkt blijft. Van zodra de nieuwe
wetgeving er is, zullen de correcte verrekeningen worden overgemaakt.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het voorschot
van het gemeentelijk aandeel 2010 wordt vastgesteld op 139.458,33 EUR.
Beschikbaar krediet:
- krediet overgebracht van dienstjaar 2010 : 275.000,00 EUR.
Opgelet : omdat het hier een voorschot betreft wordt het saldo van de
vastlegging voorlopig nog niet in de rekening van 2013 afgesloten. Zodra het
definitief saldo gekend is, kan de vastlegging worden afgesloten en kan het
voorschot (eventueel tekort) worden verwerkt.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Voorschot
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
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Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
140.000 EUR 351/435-01
13/10 GD
(overgedragen via het
T-formulier)
14

overheidsinstellingen

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het voorschot van het aandeel van
139.458,33 EUR in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2010.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het aandeel van de gemeente
in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2010, voor een bedrag
van 139.458,33 EUR.

Punt 8: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijziging van de financiële nota en de
beleidsnota van het budget 2013 nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst

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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 15 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit

Juridische grond




artikel 154 van het Gemeentedecreet
artikel 16 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit
artikels 15 t.e.m. 19 van het decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling
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Verwijzingsdocumenten




voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Omzendbrief BB 2012/01 d.d. 20/07/2012 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende instructies voor
het opstellen van het budget voor 2013 en de bijhorende meerjarenplannen
van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van het Vlaamse Gewest

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 betreffende de vaststelling
van de financiële nota van het budget voor het dienstjaar 2013
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 09/09/2013 van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van
het budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in de buitengewone dienst

Feiten,
Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en
context en buitengewone dienst:
argumentat  Gewone dienst
ie
volgens
het
oorspronkelijk verhoging +
e budget of de
vorige wijziging
Resultaat
begrotingsrekening
2011
Resultaat
begrotingsrekening
2012
(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2012

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

4 856 613,59

0,00

-486 029,00

881 453,66

0,00

4 370 584,59

881 453,66

0,00 5 252 038,25

(definitief)
Wijziging fin. nota
van het budget
2013
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
22 971 210,00
Uitgaven van het
eigen dienstjaar
22 964 027,00
Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
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0,00 4 856 613,59

46 750,00

61 750,00

198 800,00

216 050,00

0,00
4 225,00

1 245 750,00
34 570,00

182 000,00

86 330,00

395 424,66

22 956
210,00
22 946
777,00

0,00 1 245 750,00
0,00
38 795,00

0,00

268 330,00
16

Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat
van het budget 2013



1 300 000,00

2 001 600,00

0,00 3 301 600,00

- 1 115 042

-701 840,00

0,00 -1 816 882,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaa
3 435
t 2013
156,25

volgens
het
oorspronkelijk verhoging +
e budget of de
vorige wijziging

na
de
voorgesteld
e wijziging

Buitengewone dienst

Resultaat
begrotingsrekening
2011
Resultaat
begrotingsrekening
2012
(definitief)
Alg.
resultaat
begrotingsrekening
2012
(definitief)
Wijziging fin. nota
van het budget
2013
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het
eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige
jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd
resultaat
van het budget 2013
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verlaging -

473 285,02

0,00

0,00 473 285,02

32 980,00

446 293,83

0,00 479 273,83

506 265,02

446 293,83

0,00 952 558,85

3 056 480,00

0,00

1 083 350,00

4 158 230,00

151 600,00

989 100,00

0,00
8 500,00

0,00
92 875,00

0,00
0,00
0,00 101 375,00

650 000,00

153 941,00

0,00 803 941,00

0,00

0,00

-460 250,00

-119 284,00

0,00

1 973
130,00
3 320
730,00

0,00

65 500,00 -645 034,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaa
t 2013 307 524,85

17

Tussenkomsten






Raadslid Kris Opdedrynck die wenst te vernemen of het college reeds een
zicht heeft op de gevolgen van het eenheidsstatuut dat vanaf volgend jaar zal
worden ingevoerd en meer in het bijzonder wat betreft het sociaal passief
van de contractuele medewerkers van het gemeentebestuur.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat dit nog nader dient onderzocht in
functie van het budget 2014 en de meerjarenplanning.
Secretaris Yannick Wittevrongel die er nog de aandacht op vestigt dat de
problematiek van het sociaal passief voor een openbaar bestuur, ingevolge
de verplichting van continuïteit van dienstverlening, minder groot is dan bij
privé-bedrijven.

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van
het budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar
2013 vast. Deze wijzigingen van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: ontvangerij - Financiën. Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 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, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



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

Feiten, context

en argumentatie

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
het eerste halfjaar 2013 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder (>5.500,00 EUR excl. btw).



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2013.

Punt 10: secretariaat - Milieu. Overdracht takenpakket huis-aan-huisophaling restafval en
bedrijfsafval aan de IVOO

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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/02/2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van 04/05/2012
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststellen
uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context

en argumentatie





Financiële
gevolgen

statuten van de IVOO
beslissing van het directiecomité d.d. 14/05/2013 houdende de goedkeuring
van het bestek, de wijze van gunning en de raming voor de inzameling van
het restafval in het werkingsgebied IVOO 2014-2022
beslissing van het directiecomité van de IVOO houdende de wijzigingen aan
het bestek en de raming voor de inzameling van restafval in het
werkingsgebied van de IVOO
ontwerp van verslag van nazicht der bieding voor de opdracht ophaling
restafval/bedrijfsafval in het werkingsgebied IVOO, perceel 2 – Bredene

Door het directiecomité van de intercommunale IVOO werd op
14/05/2013 beslist een opdracht (algemene offerteaanvraag) uit te schrijven
voor de ophaling van restafval/bedrijfsafval in het werkingsgebied van de
IVOO, waarbij deze opdracht werd opgesplitst in percelen met het oog op
de afzonderlijke gunning van deze opdracht per gemeente. Uit deze
algemene offerteaanvraag is gebleken dat de ophaling van het
restafval/bedrijfsafval merkelijk goedkoper kan gebeuren dan door de firma
Dekeyser die sedert 1975 instaat voor de ophaling van rest-/bedrijfsafval in
onze gemeente. Volgens het ontwerp van nazicht der biedingen kan de
opdracht voor de ophaling van restafval/bedrijfsafval door de IVOO voor
het perceel 2 – Bredene worden toegewezen aan SITA waste services nv
voor een bedrag van 158.227 EUR/jaar excl. btw (191.454,67 EUR incl. btw)
of 156.710 EUR/jaar excl. btw (189.619,10 EUR incl. btw) bij wijziging
ophaaldagen. In 2012 werd aan de firma Dekeyser voor identiek dezelfde
opdracht een bedrag betaald van 328.473,13 EUR (incl. btw).
Gelet op het merkelijk prijsverschil en vooral om met deze opdracht in
overeenstemming te zijn met de wet op de overheidsopdrachten
(mededinging), wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het ophalen van
het restafval op het grondgebied van onze gemeente over te dragen aan de
afvalintercommunale IVOO. Deze overdracht kan definitief ingaan na
beëindiging van de huidige overeenkomst met de firma Dekeyser. Er wordt
momenteel nagegaan of het contract kan worden beëindigd met ingang van
01/01/2014.
De overdracht van de ophaling restafval/bedrijfsafval aan de IVOO behoort
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving
Minderuitgave vanaf
2014/2015
ophaling
restafval/bedrijfsafval

Tussenkomsten










Stemmen

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
- 140.000 876/124-06
EUR/jaar

Dienst
GD

Raadslid Kris Opdedrynck die naar aanleiding van de toelichting van schepen
Vanhooren opmerkt dat hier niet echt kan gewaagd worden van een
“samenaankoop”, aangezien het lastenboek van de IVOO voorziet in
toewijzing van de opdracht in diverse percelen i.c. de ophaling in de
onderscheiden aangesloten gemeenten. Het raadslid merkt ook op dat de
opdracht voor een langere duur wordt afgesloten dan de verlenging van de
bestaansduur van de IVOO en stelt de raad dan ook voor om niet alleen de
overdracht van bevoegdheid huis-aan-huisophaling restafval goed te keuren
maar de IVOO tegelijkertijd de zekerheid te bieden dat de verplichtingen
die voortvloeien uit het toewijzen van de opdracht van restafval op het
grondgebied van de gemeente zullen worden overgenomen door het
gemeentebestuur bij eventuele ontbinding van de IVOO.
Raadslid Sandy Dobbelaere, lid van de raad van bestuur van IVOO, verwijst
in dit verband naar de e-mail die de IVOO hierover mocht ontvangen van
het Agentschap Binnenlands Bestuur die stelt dat er geen enkele discussie
kan bestaan over het feit dat een opdracht houdende vereniging
verbintenissen kan aangaan die de bestaansduur van de vereniging
overschrijden en dat wie deelneemt aan de verlenging van de vereniging de
verbintenissen moeten overnemen.
Raadslid Kris Opdedrynck die antwoordt op de hoogte te zijn van deze mail
maar die meent dat het, gelet op artikel 5 van de statuten van de IVOO,
toch aangewezen is om aanvullende zekerheid te geven over de overname
van de overeenkomst die zal worden aangegaan door de IVOO.
Raadslid Louis Vanbelleghem die wenst te vernemen of dat, rekening
houdend met de lagere prijs die nu zal dienen betaald voor de afvalophaling,
het eigenlijk wel nodig was om de prijs van de restafvalzakken te verhogen.
Schepen Jens Vanhooren en burgemeester Steve Vandenberghe die
antwoorden dat de tariefverhoging werd beslist in overleg met de andere
IVOO-partners, dit om conform te zijn met de VLAREMA en om
afvaltoerisme tussen de aanpalende gemeenten tegen te gaan. Tevens is
gebleken dat zelfs met de toekomstige verlaging van de kostprijs van de
ophaling van het restafval de kostprijs voor de afvalverwerking en -ophaling
nog altijd hoger ligt dan het tarief dat zal worden aangerekend. Bovendien
moet rekening worden gehouden met toekomstige prijsverhogingen
ingevolgde o.m. indexeringen en dat het gegeven afvalverwerking naar de
toekomst toe voor de gemeenten een steeds duurdere zaak zal worden. In
dit verband wijst de burgemeester nogmaals naar de bepalingen van het
VLAREMA, de inspanningen van het gemeentebestuur om het aantal
betalende fracties in het containerpark beperkt te houden en naar de
intentie om een huis-aan-huisophaling te organiseren van nieuwe fracties i.c.
groenafval.

Met 19 stemmen voor en 4 neen stemmen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
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Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul)
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid voor het ophalen van het
bedrijfsafval/restafval op het grondgebied van de gemeente over te dragen aan
de IVOO, dit met ingang van de beëindiging van de overeenkomst met de
huidige dienstverlener.

Punt 11: technische dienst - Wagenpark.
Aankoop van een tweedehands tractor.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

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

Feiten, context

en argumentatie

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van levering van een tweedehands
tractor.
De tractor zal ook worden ingezet op het strand en moet daar een geladen
wagen kunnen trekken.
Detail voorwaarden aankoop multifunctionele tweedehands tractor
Technische specificaties:
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Financiële
gevolgen

4-wiel aandrijving
koppeling is half automatisch of automatisch
motorvermogen minimum 110 pk
uitgerust met een cabine en voorzien van airco
vooraan en achteraan werklichten voorzien
uitgerust met een of meerdere zwaailichten op het dak
de motor is bij voorkeur voorzien van zes cilinders
de tractor dient uitgerust met een mechanische lift en de aankoppeling
van een frontlader moet technisch mogelijk zijn
 de tractor wordt gekeurd en volledig technisch in orde afgeleverd
 demonstratie van de voorgestelde tractor op het strand met een
geladen wagen
 er dient een opleiding voorzien van minstens een halve dag over de
bediening en het gebruik van de tractor met een Nederlandstalige
handleiding
 de maximale kostprijs bedraagt 30.000 EUR (incl. btw).
Gunningscriteria
 kostprijs
20 punten
 technische waarde
50 punten
 demo voorgestelde tractor
10 punten
 dienst na verkoop
10 punten
 waarborg
10 punten
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
30.000 EUR 421/743-98/13/13
AP-code 17.1.23
30.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de voorwaarden, de
kostprijsraming (30.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van een tweedehands multifunctionele
tractor.


Voorwaarden:
 4-wiel aandrijving
 koppeling is half automatisch of automatisch
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motorvermogen minimum 110 pk
uitgerust met een cabine en voorzien van airco
vooraan en achteraan werklichten voorzien
uitgerust met een of meerdere zwaailichten op het dak
de motor is bij voorkeur voorzien van zes cilinders
de tractor dient uitgerust met een mechanische lift en de aankoppeling
van een frontlader moet technisch mogelijk zijn
 de tractor wordt gekeurd en volledig technisch in orde afgeleverd
 demonstratie van de voorgestelde tractor op het strand met een
geladen wagen
 er dient een opleiding voorzien van minstens een halve dag over de
bediening en het gebruik van de tractor met een Nederlandstalige
handleiding
 de maximale kostprijs bedraagt 30.000 EUR (incl. btw).
Gunningscriteria
 kostprijs
20 punten
 technische waarde
50 punten
 demo voorgestelde tractor
10 punten
 dienst na verkoop
10 punten
 waarborg
10 punten

Punt 12: technische dienst - Wagenpark. Aankoop van een tweedehands vrachtwagen,
uitgerust met hydraulische laadkraan en kippende laadbak. Vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie


Koninklijk Besluit van 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen, waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Koninklijk Besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
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

ontwerp bestek “Opdracht van levering van een tweedehands vrachtwagen
met hydraulische laadkraan en kippende laadbak voor de technische dienst
uitvoering” – WGPRK11/2013
aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur

In het investeringsbudget 2013 rest nog een krediet van 95.200 EUR voor
de aankoop van wagens voor de technische dienst uitvoering. Voorgesteld
wordt over te gaan tot het aankopen van een tweedehands vrachtwagen.
De huidige vrachtwagen is dringend aan vervanging toe.
Overzicht voornaamste voorwaarden
- Tweedehands vrachtwagen, uitgerust met hydraulische laadkraan en
kippende laadbak en voorzien van alle wettelijke toebehoren (EHBOdoos, gevarendriehoek, poederblusser ABC, reflecterende platen
enz…)
- Cabine
Drie zitplaatsen, gelaagd glas en uitwendig zonnescherm
Stuurhut thermisch en akoestisch geïsoleerd, uitgerust met
ergonomische zetels
Luchtgeveerde en instelbare bestuurderszetel
Voorzien van airco, verwarming en luchtwisseling via instelbare
roosters
Zijruiten links en rechts elektrisch bediend
Stuurkolom in hoek en hoogte verstelbaar
Mogelijkheid handsfree mobiel telefoneren
- Motor-aandrijving
Watergekoelde 6-cilinder dieselmotor met turbo-intercooler (circa 280
PK vermogen)
Gesynchroniseerde, manuele versnellingsbak met minimum 8
versnellingen
Uitlaat met afschermend hitteschild
Snelheidsbegrenzer overeenkomstig vigerende regelgeving
Aandrijving type 4x2 met differentieel slot
Vooras: circa 8 ton
Bouwjaar: vanaf 2007 of recenter
Maximum aantal kilometers op de teller: 150.000 km
- Remuitrusting-banden
Tweekrings pneumatisch remsysteem ABS
Remuitrusting voor aanhanger MTM 6 ton
Hand- en motorrem
Achter half tractiebanden – voorzien van reservewiel
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Financiële
gevolgen

Intermitterend geluidssignaal, automatisch werkend bij het achteruit
rijden
Extra zwaar achteruitrijlicht
- Laaduitrusting-kipbak
Kraan met draadloze afstandsbediening
Gedimensioneerd en voorzien van een P.V.G. van hoogst toegelaten
gewicht van circa 18.000 kg
Voorzien van een achterwaarts kippende laadbak in staalplaat, gestraald
en gemetalliseerd
Muilvangkoppeling, een elektrische contactdoos en een bolkoppeling
voor het trekken van aanhangwagens
Veiligheidsvoorzieningen: signalisatieplaten, zijreflectoren, zijdelingse
beschermingen en veiligheidssteun onder de kipbak
Corrosievaste, watervaste, afsluitbare gereedschapskist
Voor- en achterzijde dienen voorzien van veiligheidssignalisatie, t.t.z. 1
m2 rood-witte arcering, retroflecterend overeenkomstig de vigerende
regelgeving
Horizontaal bereik van de kraan circa 12 m
Hefvermogen op 4 m circa 3 ton
Zwenkbereik van de kraan circa 400°. De kraan dient voorzien van alle
aansluitingen voor montage en bediening van een grijper
Uitrusting van de haak met rotator
- Gunningscriteria
Prijs: 30 punten
Technische waarde: 60 punten
Dienst na verkoop/waarborg: 10 punten
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van
het bestek van de opdracht van levering van een tweedehands vrachtwagen,
uitgerust met een hydraulische laadkraan en kippende laadbak voor de
technische dienst uitvoering, evenals de kostprijsraming (75.000 EUR, btw
inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
wagens
75.000 EUR 421 13/13 743-52
dienst
A.P.-code 17.1.22
95.200 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek en de
kostprijsraming (75.000 EUR, btw inclusief) van de opdracht van levering van

Verslag gemeenteraadszitting 23/09/2013

26

een tweedehands vrachtwagen, uitgerust met hydraulische laadkraan en
kippende laadbak voor de technische dienst uitvoering.
Het bestek maakt integrerend deel uit van onderhavig besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze overheidsopdracht,
meer bepaald de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

Punt 13: technische dienst - Waterlopen.
Interne staatshervorming-doorbraak 63.
Hervorming waterbeheer en -beleid. Herschaling onbevaarbare waterlopen van de 3° naar
de 2° categorie. Principieel akkoord

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, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967

Verwijzingsdocumenten



indeling van de onbevaarbare waterlopen, zoals vastgelegd in de Vlaamse
Hydrologische Atlas
Witboek van 08/04/2011 inzake de interne Vlaamse staatshervorming, meer
bepaald principe “D.63 Waterbeleid en –beheer”



Feiten, context

en argumentatie

Het provinciebestuur informeert bij de gemeenten of deze principieel
bereid zijn om de onbevaarbare waterlopen van de 3° categorie te laten her
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Tussenkomsten





schalen naar 2° categorie. Deze overdracht impliceert dat de kosten voor
het onderhoud, de instandhouding en de verbetering van deze waterlopen
en de desbetreffende kunstwerken voortaan zou worden gefinancierd door
de provincie. De Nieuwe Polder van Blankenberge blijft evenwel instaan
voor het beheer ervan. Minstens eenmaal per jaar zou overleg worden
gepleegd (provinciebestuur-Nieuwe Polder van Blankenberge-Gemeente
Bredene) over opmaak programma met de nadruk op knelpunten,
problemen en opportuniteiten.
Volgens de vigerende regelgeving zijn de bevoegdheden inzake het beheer
van waterlopen verdeeld over het Vlaams Gewest, de provincies, de
gemeenten en polders en wateringen. Beoogd wordt via het witboek –
D.63 Waterbeleid en –beheer na te gaan welk bestuur beleidsmatig het best
is uitgerust om het beheer van de betreffende onbevaarbare waterlopen aan
te sturen. Er mogen in de toekomst geen waterlopen meer zijn, waarvan
het beheer onduidelijk is.
Dient opgemerkt dat in het geval zich een lokale ramp of crisissituatie
(problemen wateroverlast, watertekort etc….) voordoet, de burgemeester
bestuurlijk verantwoordelijk blijft voor het goede verloop van de bestrijding
van de gevolgen van de ramp/crisis.
Detail procedure
- Gemeente maakt een keuze (formeel besluit gemeenteraad)
- Provincie past kaart, waar nodig, aan, voert de wijzigingen door in de
Vlaamse Hydrografische Atlas, bundelt de beslissingen en maakt ze over
aan de Vlaamse Milieumaatschappij
- Aanpassing regelgeving onbevaarbare waterlopen door de Vlaamse
overheid
- Ondertekening afsprakennota over het beheer van onbevaarbare
waterlopen door deputatie, gemeente en polder
De gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met het
voorstel van het provinciebestuur West-Vlaanderen om de waterlopen van
3° categorie te herschalen naar 2° categorie (voor onze gemeente betreft
dit het Vicognezwin)

Raadslid Liesbeth Metsu die verwijst naar het verslag van de
overlegvergadering tussen de Nieuwe Polder van Blankenberge en het
gemeentebestuur d.d. 08/08/2013 waarin dit Polderbestuur vraagt om ook
de niet gerangschikte, belangrijke waterlopen te inventariseren. De CD&Vfractie vindt de inventarisatie van deze afwateringsgrachten belangrijk omdat
de efficiëntie van de waterafvoer moet worden verzekerd en wateroverlast
vermeden. In dit verband verwijst het raadslid naar de wateroverlast vorig
jaar in de omgeving van Vloedstraat/Zandstraat. Raadslid Liesbeth Metsu
pleit dan ook voor dergelijke inventaris omdat dit aan het licht kan brengen
wat in het verleden verkeerd is gebeurd. Tevens pleit ze voor een
nauwkeurige opvolging van deze inventaris.
Schepen Jacques Deroo stelt verheugd te zijn dat de CD&V-fractie er
samen met het bestuur over eens is dat een inventaris van de
afwateringsgrachten noodzakelijk is. De schepen bevestigt dan ook dat deze
inventaris zal worden opgemaakt tegen uiterlijk 2015. Schepen Deroo wijst
er ook op dat de wateroverlast vorig jaar het gevolg was van een ingreep
van een inwoner en dat het bestuur hier het nodige heeft gedaan. Ook
werden een tweetal jaar geleden de nodige werken uitgevoerd aan de
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Duiveketezwin om wateroverlast in de omgeving hiervan te voorkomen.
Schepen Deroo vestigt ook nog de aandacht op de complexe situatie van de
afwateringsproblematiek omdat de verschillende waterlopen werden
beheerd door vier partijen die hierover elk hun zienswijze hebben.
Raadslid Tania Janssens vestigt er de aandacht op dat bij het
provinciebestuur een atlas beschikbaar is met een overzicht van al de
waterlopen.
Schepen Jacques Deroo die nog antwoordt dat het hier een “Atlas der
waterlopen” betreft die dateert van de 19de eeuw en die nog zeer
regelmatig wordt gebruikt door de gemeentelijke diensten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel van het
provinciebestuur West-Vlaanderen om de waterlopen van 3° categorie op het
grondgebied van de gemeente Bredene te herschalen naar 2° categorie
(Vicognezwin).

Punt 14: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van
kosteloze overdracht van 3.525 m² groenzone met bijhorende infrastructuur, gelegen
Duinenzichterf, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 215f3 door de OCMW Bredene om
in te lijven in het openbaar domein van de Gemeente 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, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Monika Van Brussel en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 18/07/2008 houdende de procedure voor de planning, de
vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader
van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de
financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en tot
wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen als gevolg van het
decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Verwijzingsdocumenten



gewestplan Oostende-Middenkust goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977
GRUP “Breeweg” goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op
17/12/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/11/2009 betreffende goedkeuring
van het wegentracé, het plan, de technische beschrijving en de
kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken van de verkaveling
aansluitend op de Breeweg
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 inzake het definitief
vaststellen van de straatnaam Duinenzichterf voor een nieuwe zijstraat van
de Breeweg
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/04/2011
inzake wegvergunning aan Eandis voor het :
 uitbreiden van het laagspanningsnet en inlussen van een nieuwe cabine
langs de Breeweg voor aansluiting OCMW serviceflats
 aanleggen van diverse nutsleidingen langs het Duinenzichterf
(verkaveling Lotinvest) gelegen t.h.v. de Breeweg
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/12/2011
betreffende de principiële goedkeuring van het plan, technische beschrijving
en kostprijsraming van het project serviceflats Duinenzichterf voor de
aanleg van de openbare verlichting
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/12/2011
betreffende vergunning aan Eandis voor het plaatsen van openbare
verlichting langs het wandelpad van de serviceflats Duinenzichterf (19
armaturen type BEGA 8534)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/01/2012
betreffende toewijzing van de opdrachten van levering voor de aanleg van
een groenzone langs het wandelpad serviceflats Duinenzichterf
mail d.d. 25/07/2013 van het OCMW Bredene voor kosteloze overdracht
van 3.525 m² wegennet en groenzone met bijhorende infrastructuur van het
domein Duinenzichterf aan de gemeente Bredene
metingplan
d.d.
07/08/2013
opgemaakt
door
Plantec
nv,
Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende
beslissing van de OCMW-raad d.d. 28/08/2013 betreffende de kosteloze
overdracht van 3.525 m² wegennet en groenzone met bijhorende
infrastructuur van het domein serviceflats Duinenzichterf
ontwerpakte d.d. 13/09/2013 van de kosteloze overdracht van 3.525 m²
wegennet en groenzone met bijhorende infrastructuur van het domein
serviceflats Duinenzichterf, opgemaakt door notaris Bart Van Opstal,
Vijverstraat 49, 8400 Oostende
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Feiten, context

en argumentatie

Notaris Bart Van Opstal, Vijverstraat 49, 8400 Oostende vraagt de
voorwaarden van de kosteloze overdracht van 3.525 m² wegennet en
groenzone met bijhorende infrastructuur van het domein serviceflats
Duinenzichterf, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B deel van nr. 215f3,
door OCMW Bredene aan de Gemeente Bredene om in te lijven in het
openbaar domein goed te keuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 3.525 m² wegennet en groenzone met bijhorende infrastructuur
van het domein serviceflats Duinenzichterf, kadastraal gekend 1e afdeling sectie
B deel van nr. 215f3, door OCMW Bredene aan de Gemeente Bredene om in
te lijven in het openbaar domein.
De akte 13/09/2013 opgemaakt door notaris Bart Van Opstal maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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