VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/10/2013
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/09/2013

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,
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 MarieJeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, raadslid

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 23/09/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
bestuurder

Aanwezig

OVCO.

Vervanging van een

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,

Verslag gemeenteraadszitting 21/10/2013

1

Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende voordracht van
Steve Vandenberghe en Jacques Deroo voor een mandaat binnen de raad
van bestuur
schrijven d.d. 29/09/2013 van Steve Vandenberghe


Feiten, context

en argumentatie


Stemmen

Burgemeester Steve Vandenberghe werd door de gemeenteraad in zitting
d.d. 25/02/2013 voorgedragen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur van OVCO.
Naar aanleiding van het ontslag ingediend door Steve Vandenberghe als
bestuurder van de OVCO, dient een nieuwe kandidaat te worden
voorgedragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur van deze
opdrachthoudende vereniging.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur van OVCO :
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
Patrick Bolle bekomt 25 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur. Er zijn geen onthoudingen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28, voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur
van OVCO.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IVOO op 17/12/2013. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers - statutenwijziging
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)


Verwijzingsdocumenten






Feiten, context

en argumentatie



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. 04/09/2013 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 17/12/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/09/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberly Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op
17/12/2013

Met een schrijven d.d. 04/09/2013 nodigt IVOO ons bestuur uit tot de
buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op dinsdag
17/12/2013.
Agenda
- Statutenwijziging – goedkeuring
- Gecoördineerde statuten – goedkeuring
- Mededelingen en diversen.
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 :
- Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
- Kimberley Rousselle : plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger
 Kimberly Rousselle bekomt 25 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
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 17/12/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan 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 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van WVI op 18/12/2013.
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, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris

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,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven WVI d.d. 02/09/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/09/2013
betreffende de voordracht van Kristof Vermeire en Françoise Praet als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op
18/12/2013



Feiten, context

en argumentatie

Op woensdag 18/12/2013 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI plaats met volgende agendapunten :
o Goedkeuring verslag van de algemene vergadering d.d. 24/05/2013
o Statutenwijziging.
 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 :
o Kristof Vermeire : effectief vertegenwoordiger
o Françoise Praet : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Kristof Vermeire bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn geen onthoudingen.
 Françoise
Praet
bekomt
25
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn geen onthoudingen.
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Kristof Vermeire, raadslid, wonende te Bredene,
Ruiterlaan 9B en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van WVI op 18/12/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van WVI zoals
voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI van 18/12/2013.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Bekkenbestuur van de Brugse
Polders. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers en voordracht kandidaat voor
bekkenbureau

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 19/07/2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 18/07/2013 betreffende het integraal waterbeleid

Verwijzings-



schrijven d.d. 10/09/2013 van het bekkenbestuur van de Brugse Polders
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beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/10/2013
betreffende de voordracht van Kristof Vermeire en Jens Vanhooren als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene bekkenvergadering van de Brugse Polders en van Jens Vanhooren
als kandidaat voor het bekkenbureau van de Brugse Polders

Feiten, context

en argumentatie

Door de wijzigingen aan het decreet integraal waterbeleid wordt
Vlaanderen opgedeeld in elf rivierbekkens. Bredene valt binnen de grenzen
van het bekken “Brugse Polders”.
Per bekken wordt er een algemene bekkenvergadering ingesteld. Deze
komt eenmaal per jaar samen en wordt voorgezeten door de
provinciegouverneur.
Alle steden en gemeenten die zich op het
grondgebied van het bekken bevinden zetelen hierin, evenals
vertegenwoordigers van elke polder en watering, van de provinciebesturen,
van het gewest en van de havenbedrijven. Er wordt gevraagd om voor deze
algemene bekkenvergadering een effectief en plaatsvervangend lid aan te
duiden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor de algemene
bekkenvergadering volgende kandidaten voor :
 Kristof Vermeire: effectief vertegenwoordiger
 Jens Vanhooren: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Per bekken wordt ook een bekkenbureau ingesteld. Het bekkenbureau zal
een viertal keer per jaar samengekomen en wordt voorgezeten door de
provinciegouverneur.
Elke gemeente kan één, twee of meerdere
kandidaten voor het bekkenbureau voordragen. Alle kandidaten zullen
worden voorgesteld op de eerste algemene bekkenvergadering. De
gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene bekkenvergadering
duiden twee vertegenwoordigers aan.
Het college van burgemeester en schepenen draagt Jens Vanhooren voor
als kandidaat voor het bekkenbureau van de Brugse Polders.

documenten









Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
bekkenvergadering van de Brugse Polders:
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Kristof Vermeire bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Jens
Vanhooren
bekomt
21
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen en 1 neen-stem.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor het bekkenbureau van de Brugse Polders :
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Jens Vanhooren bekomt 21 stemmen. Er zijn 4 onthoudingen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Kristof Vermeire, voorzitter, wonende te
Bredene, Ruiterlaan 9B en Jens Vanhooren, schepen, wonende te Bredene,
Paaphoek 43 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering van de Brugse Polders.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Jens Vanhooren, schepen, wonende te Bredene,
Paaphoek 43 voor te dragen als kandidaat voor het bekkenbureau van de
Brugse Polders.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke politieverordening
van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op de
Brugsesteenweg op 06/10/2013

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



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 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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tijdelijke politieverordening d.d. 02/10/2013
van de burgemeester
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op de
Brugsesteenweg op 06/10/2013, naar aanleiding van de organisatie van
opendeurdagen in de Brugsesteenweg 93 (werkhuizen Decloedt)

Feiten, context

en argumentatie

Naar aanleiding van de organisatie van opendeurdagen in de
Brugsesteenweg 93 (werkhuizen Decloedt) op zondag 06/10/2013 was het
noodzakelijk om bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op de
Brugsesteenweg, meer bepaald ter hoogte van werkhuizen Decloedt, door
de burgemeester te laten vaststellen.

Verwijzingsdocumenten

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening d.d.
02/10/2013 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op de Brugsesteenweg op 06/10/2013, naar aanleiding van de
organisatie van opendeurdagen in de Brugsesteenweg 93 (werkhuizen
Decloedt).

Punt 7: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2012

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende vaststelling van
de jaarrekening 2012 bestaande uit de begrotingsrekening, de jaarrekening
en de toelichting
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Feiten, context

en argumentatie 

Neemt kennis

beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
12/09/2013 houdende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 23/09/2013 van het vaststellingsbesluit van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen van de jaarrekening 2012

De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2012 definitief vastgesteld.
Door
de
toezichthoudende
overheid
werden
geen
opmerkingen/aanbevelingen geformuleerd.

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening
2012.

Punt 8: beleidsondersteuning - Domeinconcessies. Principiële goedkeuring van de algemene
voorwaarden van concessieovereenkomst voor het bouwen en exploiteren van een
permanente constructie voor strandposten 2, 3 en 6

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2004 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen van
vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken en tot wijziging van artikel 6 van
het Koninklijk Besluit van 14/12/1959 waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en reclame maken
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie





beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/10/2013
houdende principiële instemming met de algemene voorwaarden van
concessieovereenkomst voor het bouwen en exploiteren van een
permanente constructie voor strandposten 2, 3 en 6
model van concessieovereenkomst voor het bouwen en exploiteren van
een permanente constructie voor strandposten te Bredene

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust heeft het
gemeentebestuur een model van concessieovereenkomst bezorgd voor het
bouwen en exploiteren van een permanente constructie voor strandposten
te Bredene. Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd of men zich akkoord
kan verklaren met de inhoud van dit model van concessieovereenkomst.
Het doel van dit voorstel/model van concessieovereenkomst is om Bredene
toe te laten om voor de duur van 27 jaar vaste horecaconstructies op te
richten ter hoogte van de strandposten 2, 3 en 6. Indien het
gemeentebestuur zich akkoord verklaart met de inhoud van het model van
concessieovereenkomst, zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust, afdeling Kust in een volgende fase drie afzonderlijke, en concreet
uitgewerkte concessieovereenkomsten opmaken (één voor elke
strandpost), die vervolgens door het gemeentebestuur kunnen worden
ondertekend.
Het zou de bedoeling zijn om deze concessieovereenkomsten af te sluiten
met ingang van 01/01/2014 en dit tot en met 31/12/2040.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de inhoud van het
model van concessieovereenkomst voor het bouwen en exploiteren van een
permanente constructie voor strandposten te Bredene, dat werd opgesteld
door Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust.
Op basis van de goedgekeurde inhoud zal het Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust, afdeling Kust drie concrete concessieovereenkomsten
opstellen voor de strandposten 2, 3 en 6. Deze overeenkomsten gaan van
kracht op 01/01/2014.

Punt 9: beleidsondersteuning - Domeinconcessies. Vaststellen van een bestek voor het
innemen van standplaatsen op het openbaar domein via een concessieovereenkomst
(standplaatsen strandposten 2, 3 en 6 - loten VIII en IX)
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2004 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen van
vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken en tot wijziging van artikel 6 van
het Koninklijk Besluit van 14/12/1959 waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en reclame maken
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Besluit van de provincieraad d.d. 27/06/2013 houdende definitieve
vaststelling van de herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
strand en dijk Bredene




Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2005
betreffende concessie aan bvba Playa voor de exploitatie van lot VIII
standplaats Astrid, bestemd voor de verkoop van consumptie-ijs, niet
geestrijke dranken, confiserie en zonnebrandcrème en van lot IX exploitatie
lavatory Astrid
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2013
houdende toewijzen van de domeinconcessies strandpost 2 Duingat en
strandpost 6 Hippodroom aan de firma Alfa Experts
model van concessieovereenkomst voor het bouwen en exploiteren van
een permanente constructie voor strandposten te Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/10/2013
houdende vaststellen van een ontwerp van bestek voor het innemen van
standplaatsen op het openbaar domein via een concessieovereenkomst
(standplaatsen strandposten 2, 3 en 6 - loten VIII en IX)

Op 31/12/2013 eindigen de concessieovereenkomsten die het
gemeentebestuur heeft afgesloten met bvba Playa (strandpost 3) en Alfa
Experts (strandposten 2 en 6) voor de verkoop van dranken e.d. en de
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Tussenkomsten



uitbating van de toiletten.
Voor het afsluiten van nieuwe domeinconcessieovereenkomsten voor de
uitbating van deze loten en standplaatsen lijkt het aangewezen om een
uitvoerig bestek op te maken, zodat de concessies vanaf 2014 na een
openbare oproep tot mededinging kunnen worden toegewezen.
In vergelijking met de nu aflopende concessie is de juridische toestand
ondertussen gewijzigd, waardoor het gemeentebestuur nu over meer
flexibiliteit en keuzemogelijkheden beschikt dan vroeger het geval was.
 Sinds 01/10/2013 is een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) Strand en Dijken Bredene van kracht, dat de krijtlijnen vastlegt
voor het bouwen van vaste en tijdelijke infrastructuur op het strand.
Dit nieuwe PRUP laat de bouw toe van grotere infrastructuur ter
hoogte van de strandposten 2, 3 en 6
 Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust heeft
het gemeentebestuur in de loop van dit jaar een model van
concessieovereenkomst bezorgd voor het bouwen en exploiteren van
een permanente constructie voor strandposten te Bredene. Dit model
van concessieovereenkomst anticipeerde ten dele reeds op het nieuwe
PRUP Strand en Dijken Bredene, maar, belangrijker nog, stelt een
concessietermijn voor van 27 jaar. Tot voorheen diende het
gemeentebestuur altijd kortlopende concessieovereenkomsten af te
sluiten met het Vlaams Gewest.
In het ontwerp van bestek wordt ingespeeld op de nieuwe juridische
mogelijkheden die we vanaf nu hebben. De betrachting van het bestek is
vooral om een concessiehouder te vinden die zowel een kwalitatieve als
een stabiele uitbating kan verzorgen van de drie genoemde strandposten.
Van de kandidaat concessiehouder wordt namelijk verwacht dat er bovenop
het betalen van een concessierecht ook duidelijke investeringsinspanningen
worden gedaan. In het bestek werd hiervoor een minimumprogramma
uitgewerkt waaraan de concessiehouder zich moet houden.
In het bestek werd verder bewust gekozen voor haalbare projecten. Het is
namelijk zowel in het belang van Bredene als van de toekomstige
concessiehouder dat de omschakeling naar een nieuwe concessiehouder
snel en efficiënt kan verlopen en dat het door de kandidaat voorgestelde
project achteraf duurzaam kan worden geëxploiteerd (zowel bij goede als
minder goede zomers).
Om bepaalde economische schaalvoordelen mogelijk te maken bij zowel de
oprichting van nieuwe constructies als bij de uitbating achteraf, wordt in het
bestek voorgesteld om de loten VIII (verkoop van dranken e.d.) en IX
(uitbating toiletten e.d.) aan elkaar te koppelen, alsook de drie standplaatsen
(strandpost 2, 3 en 6). Alle loten en standplaatsen zouden op termijn dus
onder één en dezelfde concessieovereenkomst vallen. Ook dit moet
opnieuw de stabiliteit op lange termijn garanderen. Bij eventuele problemen
met de concessiehouder zijn anderzijds bepaalde garanties ingebouwd waar
het gemeentebestuur gebruik van kan maken om de concessie in te trekken.
Samenvattend betrachten we met het nieuwe bestek dus tot een langdurige
en stabiele concessie te komen, die snel operationeel kan worden en nadien
duurzaam kan worden uitgebaat. Van de concessiehouder worden
anderzijds bepaalde financiële en kwaliteitsgaranties gevraagd.

Raadslid Kris Opdedrynck die uit het dossier heeft begrepen dat voor de
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drie stranduitbatingen één concessie zal worden verleend, maar die toch
wenst te vernemen of niet werd overwogen om dit op te splitsen in twee
concessies. Het raadslid meent immers dat dit de concurrentie tussen de
verschillende uitbatingen ten goede zou komen. Anderzijds heeft het
raadslid wel begrip voor het feit dat wordt geopteerd voor één concessie,
met het oog op een kwalitatieve uitbating. Het raadslid wenst wel te weten
van het college of ook andere opties werden overwogen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de bundeling in één
concessie precies bedoeld is om verzekerd te zijn van de exploitatie door
een concessionaris met voldoende professionele en financiële slagkracht.
De toewijzing van een afzonderlijke concessie voor één bepaalde
strandpost zou immers opnieuw kunnen leiden tot een verkoop vanuit
“houten barakken” zoals we die ook in de jaren ‘70 kenden. De
burgemeester wijst ook nog op de meerwaarde van een professionele
uitbating voor het strand en het toerisme in het algemeen. De goedkeuring
van dit lastenboek is dan ook een belangrijk moment, aldus de
burgemeester, die weerlegt dat er nu geen concurrentie zou kunnen spelen.
Het lastenboek laat ten volle concurrentie toe onder indieners die
voldoende professionele en financiële garanties kunnen bieden.
Raadslid Louis Van Belleghem die opmerkt dat Open VLD zeer blij is met
voorliggend dossier, aangezien begin dit jaar reeds werd gepleit voor
uitbatingen op het strand van Bredene zoals die ook gekend zijn in
Scheveningen. Hij stelt vast dat Open VLD fungeert als denktank voor de
meerderheid.
Schepen Erwin Feys die er de aandacht op vestigt dat het bestuur dit
dossier reeds twee jaar aan het voorbereiden was, maar voor de uitwerking
hiervan de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) moest afwachten.
Schepen Eddy Gryson die er ook nogmaals op wijst dat bewust werd
gekozen voor één grote concessie voor de drie posten samen omdat men
meent dat dit een professionele en kwalitatieve uitbating kan garanderen.
Ook de financiële garanties die moeten worden geboden door de
toekomstige concessionaris geven de intentie aan van het bestuur om
samen te werken met een ernstige partner met voldoende financieel
draagvlak. De schepen wijst ook nog op de mogelijkheid inzake het verlenen
van onderconcessies mits toelating van het college.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het bestek vast voor het innemen van standplaatsen op
het openbaar domein via een concessieovereenkomst (standplaatsen
strandposten 2, 3 en 6 - loten VIII en IX). Dit bestek maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 10: financiële dienst - Retributies en belastingen. Retributiereglement op de verkoop
van restafvalzakken en PMD-zakken. Intrekken en opnieuw vaststellen van artikel 17
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Omzendbrief BB 2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
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





beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/07/2013 houdende vaststellen van
het retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken

Feiten, context

en argumentatie

In artikel 17 van het retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken
en PMD-zakken vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29/07/2013
is een materiële vergissing geslopen. Er wordt voorgesteld dit artikel als
volgt te wijzigen :
Bij afname van grote hoeveelheden restafvalzakken wordt een korting
toegekend van:
aantal rollen
zakken 60 liter
zakken 30 liter
< 24 rollen
0%
0%
25-249 rollen
2%
1%
≥ 250 rollen
6%
1%



Raadslid Liesbeth Metsu die opmerkt dat bepaalde doelgroepen o.m.
zorgbehoevenden gerechtigd zijn op gratis restafvalzakken. Het raadslid
wenst te vernemen of aan deze doelgroepen ook stickers werden bezorgd
die sedert 1 oktober jl., ingevolge de prijsverhoging, dienen geplakt op de
restafvalzakken.

Verwijzingsdocumenten

Tussenkomsten
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Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de meeste van de
zorgbehoevenden die gerechtigd zijn op de gratis restafvalzakken die reeds
begin dit jaar hebben ontvangen en dat bijgevolg verondersteld mag worden
dat hun voorraad gratis zakken is uitgeput. Daarenboven weet de schepen
te melden dat de WIGW’s/OMNIO’s die eveneens gerechtigd zijn op gratis
zakken pas vorige week werden uitgenodigd om hun gratis rol afvalzakken
te komen afhalen. Dit impliceert dat zij een rol nieuwe zakken zullen
ontvangen waarop geen stickers dienen gekleefd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad trekt artikel 17 van het retributiereglement op de verkoop
van restafvalzakken en PMD-zakken in en stelt het als volgt opnieuw vast:
Bij afname van grote hoeveelheden restafvalzakken wordt een korting
toegekend van:
aantal rollen
zakken 60 liter
zakken 30 liter
< 24 rollen
0%
0%
25-249 rollen
2%
1%
≥ 250 rollen
6%
1%

Punt 11: technische dienst - Milieu. Vaststellen reglement voor het uitlenen van geluidsmeter

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
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Verwijzingsdocumenten



Feiten, context

en argumentatie







Tussenkomsten








24/02/1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in
openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 06/02/1991 houdende de vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 01/06/1995 houdende de algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal
geluidsniveau van muziek en inrichtingen
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 12/12/2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van
05/04/1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat
betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

mail d.d. 11/01/2013 van Fuifpunt.be

Vanaf 01/01/2013 werd de wetgeving met betrekking tot het maximaal
toegestane geluidsniveau in inrichtingen of op evenementen waar
elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld gewijzigd.
De organisator van een evenement waarbij het geluidsniveau > 95 dbA
LAeq, 15min. bedraagt, wordt verplicht om het geluidsniveau continu te
registreren met een gekalibreerd meettoestel voor de volledige duur van de
activiteit. De aanwezigheid van een duidelijk visuele indicatie van het
geluidsniveau voor minstens de verantwoordelijke van het geluidsniveau is
verplicht.
De gemeente Bredene heeft via de samenaankoop georganiseerd door
Fuifpunt.be een gekalibreerde geluidsmeter 10EAZY aangekocht voor het
toepassen van de gewijzigde wetgeving.
De geluidsmeter wordt heden ingezet tijdens eigen evenementen waar het
gebruik van een sonometer is verplicht en als controle-instrument op het
naleven van de geluidsnormen van activiteiten georganiseerd door derden.
In navolging van diverse steden en gemeenten wordt voorgesteld om de
geluidsmeter ter beschikking te stellen aan de erkende Bredense
verenigingen bij de organisatie van een evenement.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het reglement op het
ontlenen van de geluidsmeter 10EAZY vast te stellen.

Raadslid Dirk Cattoir die voorstelt om meer dan één geluidsmeter ter
beschikking te stellen van organisatoren. Het raadslid vreest er immers
voor dat vooral in de zomer, waarin op dezelfde dag soms diverse
activiteiten worden georganiseerd, één geluidsmeter onvoldoende zal zijn
om aan de vraag van verenigingen, organisatoren te voldoen.
Schepen Jens Vanhooren die antwoordt dat in veel professionele installaties
reeds een dergelijke geluidsmeter is ingebouwd of dat bij veel discobars dit
inbegrepen is in de prijs, en dat bijgevolg kan worden verondersteld dat
zelfs in de drukke zomer één geluidsmeter zal volstaan.
Raadslid Monika Van Brussel die opmerkt dat dit voor privé-organisatoren
niet steeds het geval is.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat dit voor gemeentelijke activiteiten
steeds moet ingebouwd zijn of inbegrepen in de prijs waardoor deze
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geluidsmeter niet zal dienen gebruikt voor gemeentelijke activiteiten.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het reglement op het ontlenen van de geluidsmeter vast.
Dit reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Kris Opdedrynck

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
Raadslid Kris Opdedrynck die verwijst naar de discussie tijdens
vorige zitting van de gemeenteraad met betrekking tot de
overdracht aan de IVOO van de bevoegdheid inzake ophaling van
het restafval. Er werd toen niet ingegaan op het voorstel van de
N-VA-fractie om een tweede artikel op te nemen waarbij de
gemeente er zich uitdrukkelijk toe verbindt om, bij het eventueel
ophouden van het bestaan van de IVOO, de verplichtingen die
voortvloeien uit de opdracht inzake ophaling van restafval over te
nemen. In dit verband verwijst het raadslid naar beslissingen van
de raad van bestuur van de IVOO en van de gemeenteraad van
Oostende waarin wordt aangedrongen op dergelijke clausule. Het
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raadslid vraagt om alsnog een dergelijke bepaling goed te keuren.
Voorzitter Kristof Vermeire, die namens ons bestuur zetelt in de raad van
bestuur van de IVOO, antwoordt dat een dergelijke bepaling nooit is
gevraagd door een meerderheid van deze raad maar dat hierop wel is
aangedrongen vanuit een bepaalde hoek. De toewijzing van de opdracht
voor de ophaling van het restafval op het grondgebied van Bredene werd
weliswaar uitgesteld door de raad van bestuur van de IVOO omdat men
het niet tot een stemming heeft laten komen. Inmiddels is komen vast te
staan dat er zich juridisch geen probleem stelt en dat de door de N-VA
gevraagde clausule (juridisch) overbodig is aangezien dit door de wet
geregeld is. Bovendien stelt de voorzitter ook dat het niet aan de
gemeenteraad van Oostende toekomt om te bepalen wat al dan niet dient
beslist te worden door de gemeenteraad van Bredene en dat de Oostendse
gemeenteraad hier duidelijk zijn boekje te buiten gaat. De voorzitter
meent bijgevolg dat over dit voorstel niet dient gestemd. Hij zal dit in die
zin ook mededelen aan de raad van bestuur van de IVOO.
Burgemeester Steve Vandenberghe die in dit verband opmerkt dat hij
hierover contact heeft genomen met zijn Oostendse collega die het
standpunt van Bredene volledig bijtreedt. De Oostendse burgemeester
meent immers dat de eis van de vertegenwoordigers van Oostende in de
raad van bestuur van de IVOO met betrekking tot de opdracht voor
Bredene niet op zijn plaats was. De burgemeester van Oostende ging
hierover ook de betrokkenen aanspreken.
Burgemeester Steve
Vandenberghe deelt de verontwaardiging van voorzitter Kristof Vermeire
en raadslid Sandy Dobbelaere en verheugt er zich over dat door deze
vertegenwoordigers kordaat werd gereageerd tijdens de bewuste
vergadering van de raad van bestuur. Het kan inderdaad niet dat Oostende
zich moeit in Bredense aangelegenheden, temeer omdat gebleken is dat de
gevraagde bijkomende bepaling wettelijk niet noodzakelijk is.
Raadslid Kris Opdedrynck die beaamt dat de Bredense vertegenwoordigers
hier correct hebben gehandeld maar eveneens stelt dat er zich geen
problemen zouden hebben gesteld mocht de raad vorige zitting zijn ingegaan
op zijn voorstel.
Voorzitter Kristof Vermeire die nog meldt dat er een nieuwe vergadering is
gepland van de raad van bestuur van de IVOO en dat hij hoopt dat iedereen
hierin zal stemmen in het belang van Bredene en de Bredenaar.
Burgemeester Steve Vandenberghe die ook nog wijst op het feit dat de
opdracht voor het ophalen van restafval, in voorkomend geval, ook kan
worden toegewezen los van de IVOO en dat inmiddels ook
onderhandelingen werden gevoerd met de huidige concessionaris die
hebben geleid tot een besparing van 90.000 EUR.
Raadslid Kris Opdedrynck verwijst naar vorige zitting waarin door
schepen Jens Vanhooren werd medegedeeld aan wie door IVOO
de opdracht voor de ophaling voor restafval in Bredene zou
worden toegewezen, met vermelding van de bedragen van de
offerte. Deze mededeling is gebeurd vòòr het afsluiten van de
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gunningsprocedure en bovendien werd dit overgenomen door
diverse media. Het raadslid meent dat dit niet getuigt van goed
bestuur aangezien de procedures van de wetgeving op de
overheidsopdrachten niet werden gerespecteerd. Het resultaat
van deze procedure werd immers bekendgemaakt vòòr het
afsluiten van deze procedure en vòòr het mededelen hiervan aan
de betrokken indieners. Hiermee is, aldus het raadslid, de
vertrouwelijkheid van de offertes geschonden. Bovendien kan dit
ook de indruk geven van vooringenomenheid en brengt dit de
vertegenwoordigers van Bredene binnen de IVOO in
verlegenheid, aangezien deze informatie vermoedelijk te
vertrouwelijken titel en ter goede trouw werd medegedeeld aan
de bevoegde schepen. Het raadslid hoopt dat dit niet zal leiden
tot een nieuwe procedure en/of dit binnenkort opnieuw zal leiden
tot het kleven van stickers op de restafvalzakken.
Burgemeester Steve Vandenberghe die er eerst en vooral de aandacht op
vestigt dat er geen enkel verband bestaat tussen de aanbesteding door de
IVOO inzake ophaling restafval en de sedert 1 oktober jl. ingevoerde
prijsverhoging van de restafvalzakken. Anderzijds wijst de burgemeester
erop dat ons bestuur openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel voert
en dat de informatie met betrekking tot de toewijzing door de IVOO van de
opdracht inzake ophaling op het grondgebied van de gemeente niet werd
medegedeeld of “verklapt” door schepen Vanhooren, aangezien deze
informatie terug te vinden was in het gemeenteraadsdossier. Het is de
gemeentesecretaris die, in functie van de motivering van de beslissing inzake
overdracht van de bevoegdheid ophaling restafval aan de IVOO, heeft
geïnformeerd naar de stand van zaken van deze gunningsprocedure en deze
informatie o.m. met betrekking tot het ontwerp van nazicht der biedingen
ook heeft opgenomen in het gemeenteraadsdossier.
Raadslid Kris Opdedrynck die meent dat de naam van de firma aan wie een
opdracht al dan niet zal worden toegewezen onder geen enkel beding kan
worden medegedeeld als de gunningsprocedure nog niet is afgesloten en dat
in het dossier even goed “firma X” had kunnen vermeld worden.

Punt 13: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Vanbelleghem

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 ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
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opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
Raadslid Louis Vanbelleghem die herinnert aan het voorstel dat
hij enkele zittingen geleden heeft geformuleerd met betrekking
tot volkstuintjes en mogelijke betoelaging hiervan door de
Vlaamse overheid. Nu moet het raadslid via de pers vernemen
dat er concrete voorstellen zijn rond deze volkstuintjes wat hij
uiteraard toejuicht, maar enerzijds betreurt hij het dat diegene
die het voorstel heeft gelanceerd hierover niet werd geïnformeerd
noch hierbij werd betrokken.
Schepen Jens Vanhooren die in dit verband verwijst naar de notulen van de
zitting waarin het bewuste voorstel werd gelanceerd en waarin toen al werd
medegedeeld dat door het gemeentebestuur de mogelijkheden inzake
omvorming van landbouwgebied in volkstuintjes zou worden onderzocht.
Tevens merkt de schepen op dat hierover geen persmededeling werd
verspreid.
Burgemeester Steve Vandenberghe die ook nog opmerkt dat het idee van
volkstuintjes ook is opgenomen in het beleidsprogramma dat reeds op 25
februari jl. werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Punt 14: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Willy Dekeyser

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Raadslid Willy Dekeyser die wenst te vernemen welke
maatregelen worden genomen door de lokale politie bij
langdurige afwezigheid van wijkinspecteurs en of het niet mogelijk
is om de bevolking te informeren over de wijze waarop deze
afwezigheden worden opgevangen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat hij hierover ook
reeds heeft geïnterpelleerd in het politiecollege en dat hieruit is gebleken
dat de afwezigheden van wijkinspecteurs wordt opgevangen door een
wijziging van de taakverdeling/verschuiving van opdrachten. Het is echter
door de werklast hieraan verbonden niet mogelijk om één wijkinspecteur
de taak van een andere, afwezige wijkinspecteur volledig te laten overnemen
en deze dan ook aan te duiden als nieuwe, tijdelijke contactpersoon binnen
de wijk. Inwoners kunnen met hun vragen en problemen evenwel altijd
terecht bij de coördinator wijkwerking of verantwoordelijke wijkzorg.
Volgens de korpschef is de wijkwerking volledig onder controle, maar
niettemin werd hij gevraagd om dit van heel nabij op te volgen. De
burgemeester vestigt er ook nog de aandacht op dat de politiezone
Bredene/De Haan recent nog door de nieuwe procureur werd gefeliciteerd
voor zijn wijkzorg.

Punt 15: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Emily Baert

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Raadslid Emily Baert die verwijst naar de berichtgeving in de pers
met betrekking tot het voorstel van de burgemeester inzake een
vloedzwembad en de gemengde reacties die hierop zijn gekomen.
Dit voorstel maakt blijkbaar deel uit van een ruimer programma
van de burgemeester inzake het stimuleren van het toerisme aan
onze kust. Het raadslid wenst te vernemen welke de andere
voorstellen zijn die zijn opgenomen in dit programma.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het met zijn
programma/kustactieplan de bedoeling was om een debat tot stand te
brengen tussen de kustburgemeesters, provinciebestuur en Westtoer
inzake het uitspelen van de vele soms nog onbenutte troeven van onze kust.
Het programma bevat een aantal haalbare en minder haalbare voorstellen
die intussen geleid hebben tot een bepaalde polemiek, maar ook voor een
aantal reacties hebben gezorgd, wat precies ook de intentie was. Een aantal
van de haalbare ideeën zijn volgens de burgemeester een actie rond gezond
eten “tien ton lichter”, het benadrukken en ontwikkelen van de
sportmogelijkheden aan onze kust “het grootste sportstrand van onze kust”
en het creëren van aangepaste hotelaccommodatie hiervoor, en het eerder
gelanceerd voorstel inzake het uitreiken van een label voor
jobstudentvriendelijke werkgevers.

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, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Raadslid Erik Verhaeghe die de aandacht vestigt op het misbruik
van het half uur gratis parkeren op de parking “Shopping
Duinen”.
Sommigen slagen er immers in, zo blijkt uit de
toelichting van raadslid Verhaeghe, om toch lang en gratis te
parkeren door het gratis ticket voor een half uur telkens te
vernieuwen. Het raadslid merkt ook nog op dat de hoge
parkeertarieven op deze parking hiertoe aanzetten. Aan de hand
van deze vaststellingen uit het raadslid zijn twijfels over het feit of
de hoge parkeertarieven en het half uur gratis parkeren de
vooropgestelde doelstellingen (hogere rotatie op deze parking)
realiseren. In dit verband suggereert raadslid Verhaeghe om hier
een zone van beperkte parkeerduur (blauwe zone) in te voeren.
Dit zou alvast gunstig worden onthaald door de handelaars in
deze omgeving, zo meent het raadslid.
Schepen Eddy Gryson die er eerst en vooral op wijst dat, zoals beloofd, in
een eerstvolgende zitting van de gemeenteraad een evaluatie zal worden
gemaakt van het parkeerbeleid. Anderzijds stelt hij geen probleem te
hebben met het soort misbruik zoals toegelicht door raadslid Verhaeghe
aangezien het situaties betreft waarbij telkens een gratis ticket wordt
genomen in functie van bezoek aan handels- en horecazaken in de omgeving.
Het hoger parkeertarief, met verlenging van de periode van gratis parkeren,
werd immers ingevoerd om het parkeren in functie van shopping te
bevorderen en het langparkeren van bvb. tweedeverblijvers en
eendagstoeristen die het strand bezoeken tegen te gaan. De schepen wijst
er ook nog op dat blauwe zone geen oplossing zal betekenen aangezien er
ook misbruiken mogelijk zijn met de parkeerschijf.
De burgemeester die ook nog opmerkt dat het positief effect van het
betalend parkeren en de rotatie op deze parking wordt bewezen door het
feit dat sedert 1 oktober nog moeilijk plaats wordt gevonden op deze
parking, dit in tegenstelling tot de periode waarin het betalend parkeren van
toepassing was. De burgemeester stelt bovendien dat een aantal handelaars
die oorspronkelijk tegen de nieuwe regeling waren nu moeten toegeven dat
dit ervoor heeft gezorgd dat er telkens voldoende plaatsen waren voor
diegenen die handels- en horecazaken wilden bezoeken.
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