VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25/11/2013

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/10/2013

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 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten



[vragen, opmerkingen,… raadsleden]

Stemmen

[de resultaten van de stemming]

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 21/10/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone
vergadering der aandeelhouders van WVI op 18/12/2013. Goedkeuring agenda

Aanwezig

algemene

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;

Verslag gemeenteraadszitting 25/11/2013

1

Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven WVI d.d. 22/10/2013
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. 28/10/2013
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
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2013 houdende aanduiding 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
o
en argumentatie

o

De gemeenteraad besliste in zitting d.d. 21/10/2013 om Kristof Vermeire en
Françoise Praet aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van WVI op 18/12/2013.
Ons bestuur ontving een tweede aangetekend schrijven van WVI d.d.
22/10/2013 voor een bijkomende buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders op 18/12/2013 met volgende bijkomende agendapunten:
o Begroting 2014
o Benoeming van de voorzitters van de drie regionale comités tot lid
van de raad van bestuur: de heer Patrick Arnou (Zedelgem), de
heer Lieven Huys (Wingene) en de heer Alain Wyffels (LangemarkPoelkapelle)
o Benoeming van mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van het
regionaal comité Westhoek
o Benoeming van mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van de
raad van bestuur
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o

Besluit

Mededelingen.

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de bijkomende agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering van WVI van 18/12/2013.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van FINIWO op maandag 16/12/2013.
Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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 FINIWO d.d. 08/10/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/10/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op
16/12/2013




Feiten, context
o
en argumentatie

Op maandag 16/12/2013 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO plaats met volgende agendapunten :
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-

o

Stemmen

Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de
raad van bestuur opgestelde begroting
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
- Sandy Dobbelaere : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

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 van FINIWO op 16/12/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 16/12/2013.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Bijzondere algemene vergadering
der aandeelhouders van OVCO op 20/12/2013.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer
statuten van OVCO
mail OVCO d.d. 24/10/2013
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 04/11/2013
betreffende de voordracht van Patrick Bolle en Françoise Praet als
vertegenwoordigers voor de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van OVCO op 20/12/2013





Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Op vrijdag 20/12/2013 vindt de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van OVCO plaats met volgende agendapunten :
o Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 04/06/2013
o Bepalen te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën
o Goedkeuring begroting 2014
o Mededelingen en diversen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor:
o Patrick Bolle
o Françoise Praet.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
vertegenwoordigers
 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 als vertegenwoordiger.
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen als vertegenwoordiger.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de
bijzonder algemene vergadering van OVCO op vrijdag 20/12/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
bijzonder algemene vergadering van OVCO van 20/12/2013.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone
vergadering der aandeelhouders van IVOO op 17/12/2013. Goedkeuring agenda

algemene

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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2013 houdende aanduiding 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
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aangetekend schrijven van IVOO d.d. 24/10/2013 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 17/12/2013

Feiten, context

en argumentatie

De gemeenteraad besliste in zitting d.d. 21/10/2013 om Françoise Praet en
Kimberly Rousselle aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IVOO op 17/12/2013.
Ons bestuur ontving een tweede aangetekend schrijven van IVOO d.d.
24/10/2013 voor een bijkomende buitengewone algemene vergadering op
17/12/2013 met volgende agendapunten:
- Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2014– goedkeuring
- Begroting 2014 – goedkeuring
- Uitkering tussentijds dividend - goedkeuring
- Benoeming commissaris-revisor en vaststelling van zijn bezoldiging voor
de boekjaren 2014, 2015 en 2016
- Mededelingen en diversen.



Tussenkomsten







Besluit

Raadslid Kris Opdedrynck die verwijst naar de vraag van Oostende om
dividenden uit te keren aan de vennoten. De motivering van de stad
Oostende voor deze vraag ligt in het feit dat de reserves die werden
opgebouwd door de IVOO zijn gebeurd met de bijdragen van de
onderscheiden gemeenten/vennoten. Aangezien deze bijdragen gekoppeld
zijn aan het aantal verwerkte tonnen afval vraagt het raadslid om na te gaan
of het niet opportuun zou zijn om de uitkering van deze dividenden te laten
gebeuren op basis van deze bijdragen. Anderzijds stelt het raadslid ook voor
om deze dividenden met voorrang te gebruiken voor de sector milieu.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het de bedoeling is om met dit
dividend een reserve op te bouwen, net zoals dit gebeurt met de teruggaves
die gebeuren door OCMW, politiezone en AGB. De zo opgebouwde
reserves worden gebruikt voor diverse investeringen, wat ook het geval zij
voor het gedeelte reserve dat zal worden gecreëerd door het dividend van
de IVOO.
Schepen Erwin Feys die meent dat het verdelen van de dividenden op basis
van de vroegere bijdragen geen gunstige zaak zal zijn voor Bredene,
aangezien de bijdragen van andere vennoten opmerkelijk hoger liggen.
Raadslid Sandy Dobbelaere bevestigt dit. Uit statistieken van de IVOO blijkt
immers dat door Bredene per inwoner het minst aantal kilo’s restafval
wordt aangevoerd voor verbranding.

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de bijkomende agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering van IVOO van 17/12/2013.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV op 18/12/2013. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
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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




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

Verwijzingsdocumenten



schrijven van IKWV d.d. 24/10/2013 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 18/12/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/11/2013
betreffende de voordracht van raadslid Patrick Bolle en raadslid Sandy
Dobbelaere
als
respectievelijk
effectief
en
plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering der aandeelhouders van
IKWV op 18/12/2013





Feiten, context

en argumentatie


Stemmen

Op woensdag 18/12/2013 vindt de algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV plaats.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke 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 Patrick Bolle : effectief vertegenwoordiger
o Sandy Dobbelaere : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
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De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Sandy Dobbelaere bekomt 25 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene, NoordEdestraat 108, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op woensdag
18/12/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 18/12/2013.

Punt 7: verkeer - Verkeer en Mobiliteit. Adviesvraag door Agentschap Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen over ontwerp van Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op de gewestweg N9 - Brugse baan

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 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie





bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

brief van Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen d.d. 28/10/2013
met ontwerp van Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer (N9- Brugse baan)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/11/2013
om aan de gemeenteraad voor te stellen om gunstig advies uit te brengen
over het voorstel van AWV om de snelheid te beperken tot 70 km/uur op
de Brugse baan van kilometerpunt 112,600 tot 112,800 (R)

Agentschap Wegen en Verkeer West–Vlaanderen heeft een ontwerp van
Ministerieel Besluit opgemaakt, houdende aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer.
Het is de bedoeling om de algemene verkeersveiligheid te verbeteren door
op de gewestweg N9 - Brugse baan van kilometerpunt 112,600 tot 112,800
(R) de snelheid te beperken tot 70 km/uur.
AWV vraagt de gemeenteraad om een advies uit te brengen.
De lokale politie heeft geen bezwaar tegen de snelheidsbeperking.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13/11/2013
beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen om gunstig advies te
verlenen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om gunstig advies uit te brengen over het ontwerp van
Ministerieel Besluit van Agentschap Wegen en Verkeer West–Vlaanderen
houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op de
gewestweg N9 - Brugse baan (snelheidsbeperking tot 70 km/uur van
kilometerpunt 112,600 tot 112,800 (R)).
De tekst van het ontwerp van Ministerieel Besluit maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 8: informatica - Opdracht van levering van een grootformaat printer/scanner.
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
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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

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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/11/2013
betreffende voorstel tot opdracht van levering van een grootformaat
printer/scanner

Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 20.000 EUR voorzien
voor de aankoop van een grootformaat printer/scanner.
Het project ‘Digitale bouwaanvraag’ wil de informatie-uitwisseling bij het
bouwaanvraagproces digitaliseren en stroomlijnen. Concreet betekent dit
dat wanneer een burger of architect digitaal een bouwvergunning indient, hij
rechtstreeks toegang heeft tot alle nodige documenten, voortdurend de
status van de aanvraag kan opvolgen en permanent in dialoog kan treden
met de betrokken overheid, en dit alles via een loket. Het digitaal indienen
van bouwaanvragen zal niet verplicht zijn. De papieren bouwaanvragen
zullen door ons bestuur dienen gescand te worden en doorgegeven. Ook
zullen digitaal aangeleverde plannen moeten kunnen uitgeprint worden.
Hiertoe zal de dienst ruimtelijke ordening over een grootformaat
printer/scanner dienen te beschikken.
De grootformaatprinter bij de technische dienst / GIS dateert reeds van
2003 en voldoet niet langer aan de kwaliteitseisen. Het toestel heeft geen
scanfunctie en huidige besturingssystemen worden niet ondersteund, en is
bijgevolg aan vervanging toe.
Door de informatiedienst worden grootformaataffiches ontworpen voor
o.a. straatpubliciteit, banners, e.d. Dit drukwerk wordt momenteel
uitgegeven. Voor verwerking van de digitale bouwvergunningen volstaat
een 44-inch printer. Om ook de publiciteitsaffiches met deze printer te
kunnen maken is een 60-inch printer nodig. Het lijkt aangewezen om voor
een 60-inch printer te kiezen, zo kan het toestel voor meerdere doeleinden
gebruikt worden en kan tevens bespaard worden op het drukwerk.
Voorstel lasten en voorwaarden
 Algemene bepalingen
De printer zal ingezet worden voor afdrukken van allerlei grootformaat
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documenten: technische documenten en plannen, GIS-documenten,
diverse grafische documenten (banners en affiches). Een uitstekende
grafische afdrukkwaliteit met color management is een vereiste.
Banners en affiches moeten buiten kunnen geplaatst worden en mits
printen op aangepaste media uv- en waterbestendig zijn voor minimum
drie maanden.
De printersturing moet complex samengestelde
documenten, zoals combinatie van rasterbestanden met foto’s,
ingescande plannen en tekeningen snel en foutloos kunnen verwerken
en afdrukken. De scanner zal ingezet worden voor het scannen of
digitaliseren van zowel zwart-wit als kleurdocumenten. Rechtstreeks
kopiëren naar printer moet mogelijk zijn.
Technische minimumvereisten printer
 inkjet printtechnologie met pigment inkten, 8-kleuren inktsysteem
 resolutie : 2400 x 1200 dpi
 werkbreedte : randloos printen tot 152 cm breedte
 media : papier van 75 tot 300 gram (gewoon papier, gecoat papier,
photopapier…) Banners, canvas, vinyl (gewoon en zelfklevend),
polyprop (gewoon en zelfklevend) en backlitfilms
 automatische rolvoeding 1 rol
 afdruksnelheid : standaard papier tot 60 m²/uur, gecoate media tot
35 m²/uur, photomedia en specialiteiten tot 18 m²/uur
 aansluiting: USB 2.0 High-Speed /Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
 geheugen : 640 MB Ram / 250 GB HD
 op de printer moeten er minimaal 20 mailboxen aangemaakt
kunnen worden waarin printopdrachten voor beveiligde afdruk of
herdruk opgeslagen kunnen worden
 de printer moet uitgerust kunnen worden met inkttanks tot 700 ml,
die verwisselbaar zijn tijdens het printen zonder een printopdracht
te moeten onderbreken
 drivers : 32/64 bit drivers voor Windows 2003, Windows 2008,
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, MAC OSX
 de printerdriver laat toe om een preview te vragen van de
voorbereide printopdracht als controle voor foutloos printen
 via de standaard printersturingssoftware moet het mogelijk zijn om
aan batch of uitgestelde-printing te doen. De software laat toe om
documenten van verschillende oorsprong en formaat in een layout
te verzamelen om het papiergebruik te optimaliseren (het
zogenaamde “nesten“ van documenten)
 een pluspunt is de beschikbaarheid van plug-ins om vanuit MS-office
programma’s en Adobe Photoshop rechtstreeks grootformaat
printopdrachten te kunnen aanmaken
 remote beheer van het systeem via een internet browser moet
mogelijk zijn
 via geïntegreerde accounting in de sturingsprogramma’s moet het
mogelijk zijn om van alle printopdrachten de opdrachtgever (het ID
van de gebruikte computer), het aantal en het verbruik te
achterhalen.
Technische minimumvereisten scanner
 single sensor CIS scanner technologie, vlakke doorvoer, face up
 optische resolutie 1200 dpi, extra-poleerbaar tot 9600
 maximum scanbreedte : 36”, origineel tot 38” maximum, dikte
origineel tot 2mm
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Financiële
gevolgen

geen opwarming scanner
scansnelheid : 24 bit kleur à 200 dpi: 3 inch per seconde
datacapture : 16 bit grayscale, 48 bit kleur
dataformaat : TIFF, PDF, JPG
scan-to-netwerk naar mappen op het netwerk
aansluiting : super USB 3.0 en USB 2
ondersteuning van een touchscreen (tot 22”) in de scansoftware
preview met editeerfuncties bij het scannen:
d.w.z dat men met een scan van een origineel volgende
bewerkingen kan uitvoeren zonder te herscannen: deskewing
(rechtzetten van de scan), croppen van het te scannen gebied,
inverteren en spiegelen van het beeld, achtergrond verwijderen
(white point), lijnversterking (black point), verscherpen van het
beeld
 naamgeving van de scan moet mogelijk zijn
 presets: de gebruiker van de scanner moet in staat zijn om zijn
eigen instellingen voor het scannen op te slaan in een preset die
nadien op eenvoudige wijze op te roepen is.
 Additioneel te verstrekken informatie
 de leverancier moet een omnium service contract aanbieden :
inclusief onderdelen, werkuren, verplaatsingen, helpdesk, software
updates, exclusief inkt, printkop en papier.
 omschrijving van waaruit en hoe service georganiseerd is
 mediagids met beschikbare media voor printer
 inhoud van startkit.
 Gunningscriteria
 gebruiksvriendelijkheid, normale werking, kwaliteit & functionaliteit:
30 punten
 prijs: 30 punten
 afdrukkwaliteit: 25 punten
 service na verkoop: 15 punten
Kostprijsraming 20.000 EUR (incl. btw).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Aankoop grootformaat
20.000 EUR 104/742-53
printer/scanner
39.066 EUR
AP 17.1.03A

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (20.000 EUR incl.
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btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van een
grootformaat printer/scanner.

Punt 9: secretariaat - Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en aardgas
2015-2017. Goedkeuring van principe, bestek en wijze van gunnen

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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
Decreet d.d. 17/07/2000 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid, zoals tot op heden gewijzigd
richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/11/2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid
richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad d.d.
13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG







Verwijzingsdocumenten




beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende goedkeuring van
het principe, bestek en wijze van gunnen van een gezamenlijke opdracht
voor het leveren van elektriciteit en gas
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing van de opdracht voor het leveren van gas aan nv SPE
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Feiten, context

en argumentatie






Stemmen

en van elektriciteit aan Nuon Belgium nv
brief van cvba Eandis d.d. 28/06/2013 houdende het voorstel om over te
gaan tot een nieuwe samenaankoop van elektrische energie en aardgas
waarbij de cvba Eandis zou instaan voor de materiële organisatie van deze
opdracht
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/09/2013
houdende het voorstel tot gezamenlijke aankoop van elektriciteit en gas
mail van cvba Eandis d.d. 30/10/2013 houdende samenaankoop elektriciteit
en aardgas, bestek, ontwerpbesluiten en aansluitpunten

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15/06/2011
de opdracht toegewezen aan Nuon Belgium nv voor het leveren van
elektrische energie tot en met 2014 en aan nv SPE voor het leveren van gas
tot en met 2014.
De materiële organisatie van de opdracht van levering van elektriciteit en
aardgas werd in het verleden telkens toevertrouwd aan cvba Eandis die
instaat voor een gezamenlijke aankoop waardoor voordeliger voorwaarden
kunnen worden bedongen. cvba Eandis is het gemeentelijk
samenwerkingsverband
voor
distributiebeheer
dat
de
distributienetbeheerders (voor Bredene is dit IMEWO) verenigt en o.m.
instaat voor de voorbereiding van de strategische beslissingen met
betrekking tot exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van het
distributienet. De bijstand van de cvba Eandis omvat het opmaken van een
voor alle gemeenten eenvormig bestek, het organiseren van de
aanbestedingsprocedure, het analyseren van de offertes en het formuleren
van een gunningsvoorstel. Door deze samenaankoop kan ons bestuur
genieten van de juridische en technische expertise van Eandis. Deze
dienstverlening is kosteloos.
Het OCMW Bredene, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, politiezone
Bredene – De Haan en de kerkfabrieken op het grondgebied van onze
gemeente hebben destijds door middel van een delegatiebesluit beslist tot
deelname aan deze samenaankoop en het gemeentebestuur aangeduid om
deze opdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Deze besturen/bedrijf
werden inmiddels opnieuw uitgenodigd om ook nu deel te nemen aan deze
samenaankoop.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om:
 goedkeuring te hechten aan het principe van samenaankoop van
elektriciteit en gas waarvan de materiële organisatie wordt
toevertrouwd aan de cvba Eandis
 goedkeuring te hechten aan het bestek van de opdracht van levering van
elektriciteit, met ingang van 01/01/2015
 goedkeuring te hechten aan het bestek van de opdracht van levering van
gas, met ingang van 01/01/2015
 de wijze van gunnen van deze opdrachten vast te stellen. Door de cvba
Eandis wordt voorgesteld om opnieuw te gunnen na een openbare
aanbesteding.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het principe van samenaankoop
van elektriciteit en gas waarbij de cvba Eandis, met maatschappelijke zetel
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, wordt belast met de materiële
organisatie van deze opdracht.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om het OCMW Bredene, de politiezone Bredene/ De
Haan, het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en de kerkfabrieken op het
grondgebied van de gemeente voor te stellen om deze opdracht in gezamenlijke
naam uit te schrijven en, in voorkomend geval, de mandaten van deze besturen
te aanvaarden. De gemeente neemt alle procedurele verplichtingen op zich met
betrekking tot deze samengevoegde opdracht. De gemeente zal het
gunningsvoorstel voorleggen aan het OCMW, politiezone Bredene/De Haan,
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en kerkfabrieken alvorens over te
gaan tot effectieve gunning.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het bestek van de opdracht van levering van
elektriciteit en gas aan de installaties, gebouwen en openbare verlichting van de
gemeente, en in voorkomend geval van OCMW Bredene, politiezone Bredene/
De Haan, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en de deelnemende
kerkfabrieken, goed te keuren. Wat betreft milieuvriendelijke energie wordt in
het bestek de verplichting opgenomen dat de leverancier 100% groene energie
dient te leveren. Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 4
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van deze opdracht vast, meer
bepaald openbare aanbesteding.
Artikel 5
De gemeente, en in voorkomend geval de andere deelnemende besturen, zijn
zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot
de levering op hun afnamepunten.
Artikel 6
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot deze opdracht van
samenaankoop van elektriciteit en gas is de gemeente mee verantwoordelijk
voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

Punt 10: technische dienst - Markten en concessies. Vaststelling van de voorwaarden
betreffende de toekenning van de standplaatsen tijdens de paaskermis 2014
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel






ontwerp lasten en voorwaarden voor toekenning van de standplaatsen op
de paaskermis 2014

Feiten, context

en argumentatie

De paaskermis kan in 2014 opnieuw georganiseerd worden op de parkings
langs de Kapelstraat rechtover het MEC Staf Versluys en dit van vrijdag
04/04 t.e.m. maandag 21/04.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor de
voorwaarden voor de toekenning van de standplaatsen tijdens de
paaskermis 2014 vast te stellen.

Verwijzingsdocumenten



Tussenkomsten





Raadslid Louis van Belleghem die ervoor pleit om de kermis dichter naar
het toeristisch centrum, i.c. naar het marktplein, te brengen. De nabijheid
van de horeca-zaken kan hier een meerwaarde betekenen inzake
kermissfeer en de oorspronkelijke bedoeling van een kermis/dorpsfeest.
Ook wijst het raadslid op problemen met elektriciteitstoevoer.
Schepen Eddy Gryson die aangeeft de vraag terzake van de kermisuitbaters
te kennen. Na afweging van de diverse aspecten (problematiek van lawaai,
parkeren, dinsdagmarkt), ingeval de kermis zou doorgaan op het marktplein,
werd evenwel beslist om de huidige locatie te behouden. Uit overleg met
de kermiskramers is gebleken dat deze huidige locatie iets minder gunstig is
bij slecht weer, maar dat er bij goed weer zeker een voldoende
belangstelling is. Ook worden inspanningen gedaan om de kermis te
betrekken in het carnavalgebeuren. Een ander nadeel van het marktplein is,
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aldus de schepen, dat hier onvoldoende ruimte is voor de botsauto’s.
Schepen Jacques Deroo die er nog de aandacht op vestigt dat wat betreft
elektriciteit er zich vooral een probleem stelt inzake vermogen en dat
hiervoor de locatie parking Staf Versluyscentrum beter geschikt is.
Schepen Erwin Feys die nogmaals wijst op de problematiek inzake parkeren
en marktgebeuren indien de kermis zou doorgaan op het marktplein.
Raadslid Louis Van Belleghem die wat betreft de markt verwijst naar andere
steden en gemeenten, inzonderheid Oostende, waar de markt tijdens de
periode van de kermis wordt verplaatst naar een andere locatie.
Raadslid Danny Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat het dossier
vrijdag 05/04 vermeldt i.p.v. vrijdag 04/04.
Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat er op de huidige locatie weinig plaats
is voor grotere attracties en in dit verband voorstelt en desgevallend te
overwegen om de paaskermis te laten doorgaan in ’t Paelsteenveld.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat er in ’t Paelsteenveld onvoldoende
verharde zone aanwezig is voor het plaatsen van de attracties en
woonwagens.

Stemmen

Met 24 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de toekenning van de
standplaatsen tijdens de paaskermis 2014 vast te stellen.
De voorwaarden met referentienummer 131125p02-TA maken integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 11: bibliotheek - Bibliotheek. Opheffen en opnieuw vaststellen van het dienstreglement
van de openbare bibliotheek

Aanwezig

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



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid en het hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluit
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/07/2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context

en argumentatie







beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/07/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het dienstreglement van de openbare bibliotheek
ontwerp dienstreglement 2013
verslag van de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek d.d.
04/09/2013
brief van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen d.d. 22/04/2013
betreffende de provinciale richtlijn tarieven en termijnen (openbaar
bibliotheekwerk)

In zitting van 25/07/2011 heeft de gemeenteraad de huidige versie van het
dienstreglement van de openbare bibliotheek vastgesteld. De wijzigingen
betroffen een vereenvoudiging van de uitleenparameters (maximum aantal
van 20 materialen, waarvan maximum tien niet-gedrukte materialen, van
gelijk welke objectcategorie), de uitbreiding van verlengmogelijkheden naar
tijdschriften en informatieve dvd’s toe, een toevoeging van een bepaling
rond het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) als lenerskaart.
Op 11/04/2013 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de
provinciale richtlijn tarieven en termijnen goedgekeurd. Met deze richtlijn
wil het provinciebestuur de lokale bibliotheken en besturen ondersteunen
bij het uitwerken van een verantwoord en evenwichtig beleid m.b.t. tarieven
en termijnen, maar ook de werking van de verschillende West-Vlaamse
bibliotheken op elkaar afstemmen. Dit is transparanter voor de gebruiker,
bevordert de structurele samenwerking en is minder belastend voor het
bibliotheeksysteem.
De richtlijn werd aan het beheersorgaan bibliotheek voorgelegd in de
vergadering d.d. 04/09/2013. De leden geven gunstig advies over:
 de uitbreiding van de leentermijn naar vier weken
 een verlengmogelijkheid van nog eens vier weken
 een maximale uitleenperiode van acht weken
 een maximum aantal van 40 materialen over alle West-Vlaamse
bibliotheken samen
 een tarief van 1 EUR voor een IBL-aanvraag
 een boetetarief van 0,20 EUR per materiaal per dag
Het huidige reglement bepaalt
 een leentermijn van drie weken
 een verlengmogelijkheid van tweemaal drie weken
 een maximale uitleenperiode van negen weken
 een tarief van 1,25 EUR voor een IBL-aanvraag
 een boetetarief van 0,40 EUR per materiaal per dag voor speelfilms en
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sprinters, en 0,40 EUR per week voor alle andere materialen.
In het nieuwe voorstel voor boeteberekening worden alle materialen
gelijkgesteld. De berekening per dag, zorgt ervoor dat wie maar een dag te
laat is een kleinere boete aangerekend wordt. Wie een week (= zes
openingsdagen) te laat zijn materialen terugbrengt, zal meer betalen voor
boeken (1,20 EUR i.p.v. 0,40 EUR) en minder voor films (1,20 EUR i.p.v.
2,40 EUR).
De dienst stelt voor, met gunstig advies van het beheersorgaan, om
volgende richtlijnen niet te volgen:
 een aanrekening van lidgeld vanaf 18 jaar (5 EUR)
 een maximum van tien gedrukte materialen.
Sinds 2008 kunnen de bibliotheekgebruikers gratis ontlenen in de bib. Dit
bracht meer actieve leners met zich mee, een hogere uitleen van zowel
films, cd’s als boeken. Voor de nieuwe beleidscyclus heeft de overheid een
‘laagdrempelige bib aangepast aan hedendaagse behoeften’ als
beleidsprioriteit voor bibliotheken vastgelegd.
Met de huidige bepaling rond maximum aantallen (twintig waarvan
maximum tien niet-gedrukte) biedt de Bredense bibliotheek nog iets meer
dan de richtlijn (maximum tien gedrukte en maximum tien niet-gedrukt). De
beperking tot tien gedrukte materialen wordt in de sector als een
verruiming gezien. In de meeste bibliotheken is er nu nog een beperking per
materiaalsoort (maximum vijf strips, maximum vijf boeken, maximum drie
tijdschriften…). Deze beperking werd in de vorige wijziging van het
reglement opgeheven. De dienst stelt voor de huidige bepaling te behouden.
Dit laat de gebruikers toe om voldoende fictieboeken, strips, tijdschriften
en informatieve boeken te kunnen ontlenen.
De leden van het beheersorgaan gaven gunstig advies voor het aanbieden
van verlengmogelijkheid voor speelfilms. Hierbij zouden dan alle materialen
uit de collectie eenvormig uitgeleend kunnen worden, met uitzondering van
sprinters (tweede exemplaar van populaire boeken en films die voor
maximum een week uitgeleend kan worden). Het verlengen van speelfilms
wordt veel gevraagd aan de balie, zeker voor kinderfilms, mensen die op
reis gaan, tweedeverblijvers en studenten. De collectie films is groot genoeg
om dit op te vangen. Veelgevraagde films biedt de bibliotheek ook als
sprinter aan.
De dienst stelt voor om aan het reglement de tarieven voor de
briefwisseling toe te voegen. Dit werd nog niet eerder vastgelegd. Op dit
moment betalen gebruikers 0,50 EUR voor de eerste herinneringsbrief,
voor de tweede brief 0,50 EUR, voor de aangetekende brief 5 EUR en voor
de tweede aangetekende brief 12,50 EUR.
De leden van het beheersorgaan adviseren om de gemeentelijke tarieven
(eerste brief gratis, tweede brief 7,50 EUR en aangetekende brief 12,50
EUR) te benaderen als volgt: eerste herinneringsbrief gratis, tweede brief
2,50 EUR en aangetekende brief 7,50 EUR en tweede aangetekende brief
12,50 EUR.

Advies



Stemmen

Met algemene stemmen.

Het beheersorgaan bibliotheek heeft gunstig advies uitgebracht over het
voorstel tot wijziging van het dienstreglement in zitting van 04/09/2013.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad heft het dienstreglement van de openbare bibliotheek d.d.
25/07/2011 op en stelt het opnieuw vast met ingang van 01/01/2013. Dit
reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: technische dienst - Milieu. Herinrichting gemeentelijk containerpark. Opdracht van
werken tot aanleg betonplaat (uitbreiding voor de betalende fracties).
Vaststelling
bijkomende voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/07/2013 houdende vaststelling van
een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en van de verrichtingen, die zijn
vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
werken tot aanleg van een betonplaat van circa 1.845 m² op het
gemeentelijk containerpark
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/08/2013
houdende toewijzing van de opdracht van werken tot het aanleggen van een
betonplaat van circa 1.845 m² op het gemeentelijk containerpark aan nv Van
Huele Gebrs.
offerte van nv Van Huele Gebrs., Zandvoordestraat 453, 8400 Oostende,
voor het uitvoeren van aanvullende werken in het kader van de opdracht
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tot aanleg van een betonplaat op het gemeentelijk containerpark
Feiten, context

en argumentatie







Financiële
gevolgen

De gemeenteraad is, in zitting van 24/06/2013, overgegaan tot het
vaststellen van het bestek, de kostprijsraming (120.000 EUR, btw inclusief)
en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van
werken tot aanleg van een betonplaat van circa 1.845 m² op het
gemeentelijk containerpark. Deze opdracht werd door het college van
burgemeester en schepenen, in zitting van 19/08/2013, toegewezen aan nv
Van Huele Gebrs. voor de som van 95.016,16 EUR, btw inclusief.
Voor het afgraven van het terrein op het gemeentelijk containerpark,
waarop de betonplaat dient aangelegd, werden een aantal grondmonsters
genomen. Blijkt dat zich een grote hoeveelheid stenen in de bodem
bevindt. In samenspraak met de aannemersfirma wordt volgend voorstel
geformuleerd:
- mechanische behandeling van afvalstoffen met werktuigen, meer bepaald
zeven van circa 2.000 m³ grond (VH) + aan- en afvoer zeefinstallatie
- recyclage van het puin als onderfundering voor de betonplaat
- gebruik van de aarde voor het aanleggen van eraan palend terrein als
groenzone
Deze fracties zouden m.a.w. nuttig worden aangewend op het gemeentelijk
containerpark zelf.
Geraamde kostprijs van de meerwerken: 17.000 EUR, btw inclusief.
Deze werken zijn, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de
hoofdopdracht, strikt noodzakelijk voor de vervolmaking ervan en kunnen
technisch/economisch bezwaarlijk van deze worden gescheiden zonder
nadelige gevolgen (bijkomende kosten – op bouwwerven, waar ten minste
twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren is
veiligheidscoördinatie verplicht).
Deze bijkomende ingreep, niet in de oorspronkelijke opdracht van werken
begrepen, maar ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk
geworden voor de uitvoering van deze, is dusdanig dat de voorwaarden van
de opdracht essentieel wijzigen. Bovendien is het mogelijk – de kostprijs
van de bijkomende opdracht is geraamd – dat het totaal kostenplaatje van
deze opdracht het ramingsbedrag met meer dan 10 % overschrijdt. Het
bestuursorgaan, dat het desbetreffend bestek heeft vastgesteld, i.c. de
gemeenteraad, dient bijgevolg akkoord gevraagd met de wijziging van de
voorwaarden van deze opdracht.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Uitbreiding
containerpark
door
middel van aanleg
extra
betonplaat
(betalende fracties) –
bijkomende ingreep
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Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
17.000 EUR 876 13/13 725-56
BD
A.P.-code 12.3.01
14.564,26 EUR
Saldo ontoereikend
Krediet te voorzien in
het investeringsbudget
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2014

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de bijkomende voorwaarden en kostprijsraming van
de opdracht van werken tot aanleg van een betonplaat van circa 1.845 m² op
het gemeentelijk containerpark, detail hierna
- mechanische behandeling van afvalstoffen met werktuigen, meer bepaald
zeven van circa 2.000 m³ grond (VH)
- aan- en afvoer zeefinstallatie
- bijkomende kosten, geraamd op 17.000 EUR (meerwerken).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze bijkomende opdracht,
meer bepaald de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist in het investeringsbudget 2014 aanvullende kredieten
in te schrijven.

Punt 13: technische dienst - Overheidsopdrachten. Machines, exploitatiemateriaal en
uitrusting. Opdracht van levering van een mobiele compressor, breekhamer en
zandstraalinstallatie. 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, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 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 is een krediet van 35.000 EUR ingeschreven voor
het financieren van de aankoop van machines, exploitatiemateriaal en
uitrusting. Het saldo van het krediet bedraagt 27.244,06 EUR.
 De technische dienst stelt voor om een mobiele compressor, breekhamer
en zandstraalinstallatie aan te kopen. Met een compressorinstallatie kan er
efficiënter gewerkt worden door de ploegen metsers en schilders. Dit
toestel voorzien van een breekhamer kan ingezet worden bij het opbreken
van beton en voetpaden en voorzien van een zandstraalinstallatie kan
belijning sneller worden verwijderd van de wegenis, grafitti van muren en
verf van banken en containers.
Beschrijving mobiele compressor, breekhamer en zandstraalinstallatie
Alle onderdelen van de aangeboden installatie worden compleet klaar voor
gebruik geleverd en moeten compatibel zijn.
 Mobiele compressor
 leverbaar debiet
3,7 m³/min
 werkdruk
7 bar
 voorzien van dieselmotor
 vermogen
minimum 32,5 kW
 voorzien van een hijsoog
 maximum geluidsniveau
98 dB (A)
 brandstoftank
± 80 liter
 aansluitingen
2 x 3/4 “
 gebruiksklaar gewicht
± 918 kg
 de compressor moet voorzien zijn van een ingebouwde nakoeler met
waterafscheider. Een ingebouwde nakoeler zorgt voor droge en schone
lucht tijdens het zandstralen teneinde te vermijden dat het natte zand
voor verstoppingen kan zorgen tijdens de straalwerken.
De
aangebouwde waterafscheider moet het vocht continu kunnen
evacueren
 de mobiele compressor moet voorzien zijn van een intrekbaar
steunwiel met volle band en met een slot voor op de dissel
 Volgende documenten dienen meegeleverd te worden
 Nederlandstalige handleiding in boek en digitaal (PDF-formaat)
 wisselstukken handboek met samenstellingstekeningen met
spareparts en bestelnummer
 conformiteitsverklaring van de compressor
 CE-certificaat van de compressor
 richtlijn drukapparatuur en veiligheidsventiel: pressure equipment
directive 97/23EC verklaring
 richtlijn drukvaten en geluidsemissie: separatortank en geluidsniveau
conformiteitsattest
 algemene samenstelling eigenschappen; afmetingen, gewichten en
relevante technische gegevens
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Vereisten breekhamer op perslucht
 de breekhamer zal voornamelijk ingezet worden voor het opbreken van
voetpaden
 voorzien zijn van een soft startsysteem waardoor de kracht geleidelijk
aan kan verhoogd worden
 de luchtinlaat voorziet een koppeling voor een vlotte en soepele
beweging van de luchtslang ook onder druk
 voorzien zijn van een slijtvaste geluiddemper om de geluidsdruk te
verminderen
 conform de EU-wetgeving 2000/14/EC inzake geluidsniveaus
 geïntegreerde smeerinrichting voor een continu smering
 luchtaansluiting 3/4 ”
 puntbeitel en mes beitel moeten worden meegeleverd.
Zandstraalinstallatie
 de straalketel moet gebouwd zijn op basis van een CE gekeurd drukvat
met een inhoud van 40 liter
 voorzien zijn van twee wielen en een duwbeugel om te verplaatsen
 het doseerventiel van de straalketel moet pneumatisch kunnen worden
geopend en door een veer gesloten. Bij het starten van de machine
moet het doseerventiel kunnen worden geopend en bij het stoppen
weer gesloten (voorkomen van een hinderlijke stoot van (veel)
straalmiddel bij het starten van de machine)
 met de ketel moet er zowel nat als droog gestraald kunnen worden
 het doseerventiel moet kunnen worden uitgeschakeld om objecten te
kunnen schoonblazen
 de machine moet worden geleverd met een CE certificaat volgens de
verplichte Europese richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EC en een
duidelijke gebruiksaanwijzing
 voorzien zijn van een stalen zeef en een stalen deksel
 voorzien zijn van een reduceerventiel om traploos de straaldruk in te
stellen. De instelknop moet kunnen vergrendeld worden
 bij de zandstraalinstallatie moet geleverd worden een 10 meter lang
slangpakket, bestaande uit een 3/4“ straalslang, stuurslangen en
dodemansknop voor de bediening van de straalketel, alsook een
verlengpakket van 10 meter
 op de straalslang moet er een natstraalpijp van 6,3mm worden
gemonteerd
 de watertoevoer dient gelijktijdig met het in- en uitschakelen van de
machine geopend of gesloten
 op het slangpakket dient een z.g. 3e signaal kraan gemonteerd te
worden. De straler kan hiermee het straalmiddeldoseerventiel
uitschakelen
 de geleverde straalhelm moet met het hoofd meedraaien.
De
straalhelm heeft een zeer sterke helmschaal van high density
polyethyleen en is daardoor zeer goed bestand tegen straalmiddel. De
helm moet voldoen aan alle normen volgens EN 27 (ademhalingsbeschermingsmiddelen) en EN 166 (oogbescherming). De straler heeft
een perfect zicht door het venster. Het venster is voorzien van
wegtrekruitjes
 het luchtverdeelsysteem verspreidt een gelijkmatige stroom ademlucht
door de helm om het hoofd en gezicht te koelen en voorkomt daarbij
het beslaan van de ruit. Met de luchtstroomindicator wordt zicht
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Financiële
gevolgen

gehouden op de ademluchttoevoer. De drager ziet of de juiste
hoeveelheid lucht wordt toegevoerd voor de nodige bescherming.
Opleiding
 de toestellen moeten worden opgestart en er moet een opleiding
worden gegeven aan drie personen voor een veilig en efficiënt gebruik
van de geleverde toestellen
Gunningscriteria
 prijs: 50 punten
 technische waarde: 50 punten
De kostprijs van deze opdracht van levering wordt geraamd op 21.000 EUR
(incl. btw).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Mobiele compressor,
21.000 EUR 421/744-51/13/13
breekhamer
en
AP-code 17.1.03B
zandstraalinstallatie
27.244,06 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de voorwaarden en de
kostprijsraming (21.000 EUR, incl. btw) van de opdracht van levering van een
mobiele compressor, breekhamer en zandstraalinstallatie
Detail voorwaarden
Alle onderdelen van de aangeboden installatie worden compleet klaar voor
gebruik geleverd en moeten compatibel zijn
 Mobiele compressor
 leverbaar debiet
3,7 m³/min
 werkdruk
7 bar
 voorzien van dieselmotor
 vermogen
minimum 32,5 kW
 voorzien van een hijsoog
 maximum geluidsniveau
98 dB (A)
 brandstoftank
± 80 liter
 aansluitingen
2 x 3/4 “
 gebruiksklaar gewicht
± 918 kg
 de compressor moet voorzien zijn van een ingebouwde nakoeler met
waterafscheider. Een ingebouwde nakoeler zorgt voor droge en schone
lucht tijdens het zandstralen teneinde te vermijden dat het natte zand
voor verstoppingen kan zorgen tijdens de straalwerken.
De
aangebouwde waterafscheider moet het vocht continu kunnen
evacueren
Verslag gemeenteraadszitting 25/11/2013

26







de mobiele compressor moet voorzien zijn van een intrekbaar
steunwiel met volle band en met een slot voor op de dissel
 Volgende documenten dienen meegeleverd te worden
 Nederlandstalige handleiding in boek en digitaal (PDF-formaat)
 wisselstukken handboek met samenstellingstekeningen met
spareparts en bestelnummer
 conformiteitsverklaring van de compressor
 CE-certificaat van de compressor
 richtlijn drukapparatuur en veiligheidsventiel: pressure equipment
directive 97/23EC verklaring
 richtlijn drukvaten en geluidsemissie: separatortank en geluidsniveau
conformiteitsattest
 algemene samenstelling eigenschappen; afmetingen, gewichten en
relevante technische gegevens
Vereisten breekhamer op perslucht
 de breekhamer zal voornamelijk ingezet worden voor het opbreken van
voetpaden
 voorzien zijn van een soft startsysteem waardoor de kracht geleidelijk
aan kan verhoogd worden
 de luchtinlaat voorziet een koppeling voor een vlotte en soepele
beweging van de luchtslang ook onder druk
 voorzien zijn van een slijtvaste geluiddemper om de geluidsdruk te
verminderen
 conform de EU-wetgeving 2000/14/EC inzake geluidsniveaus
 geïntegreerde smeerinrichting voor een continu smering
 luchtaansluiting 3/4 ”
 puntbeitel en mes beitel moeten worden meegeleverd.
Zandstraalinstallatie
 de straalketel moet gebouwd zijn op basis van een CE gekeurd drukvat
met een inhoud van 40 liter
 voorzien zijn van twee wielen en een duwbeugel om te verplaatsen
 het doseerventiel van de straalketel moet pneumatisch kunnen worden
geopend en door een veer gesloten. Bij het starten van de machine
moet het doseerventiel kunnen worden geopend en bij het stoppen
weer gesloten (voorkomen van een hinderlijke stoot van (veel)
straalmiddel bij het starten van de machine)
 met de ketel moet er zowel nat als droog gestraald kunnen worden
 het doseerventiel moet kunnen worden uitgeschakeld om objecten te
kunnen schoonblazen
 de machine moet worden geleverd met een CE certificaat volgens de
verplichte Europese richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EC en een
duidelijke gebruiksaanwijzing
 voorzien zijn van een stalen zeef en een stalen deksel
 voorzien zijn van een reduceerventiel om traploos de straaldruk in te
stellen. De instelknop moet kunnen vergrendeld worden
 bij de zandstraalinstallatie moet geleverd worden een 10 meter lang
slangpakket, bestaande uit een 3/4“ straalslang, stuurslangen en
dodemansknop voor de bediening van de straalketel, alsook een
verlengpakket van 10 meter
 op de straalslang moet er een natstraalpijp van 6,3mm worden
gemonteerd
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de watertoevoer dient gelijktijdig met het in- en uitschakelen van de
machine geopend of gesloten
 op het slangpakket dient een z.g. 3e signaal kraan gemonteerd te
worden. De straler kan hiermee het straalmiddeldoseerventiel
uitschakelen
 de geleverde straalhelm moet met het hoofd meedraaien.
De
straalhelm heeft een zeer sterke helmschaal van high density
polyethyleen en is daardoor zeer goed bestand tegen straalmiddel. De
helm moet voldoen aan alle normen volgens EN 27 (ademhalingsbeschermingsmiddelen) en EN 166 (oogbescherming). De straler heeft
een perfect zicht door het venster. Het venster is voorzien van
wegtrekruitjes
 het luchtverdeelsysteem verspreidt een gelijkmatige stroom ademlucht
door de helm om het hoofd en gezicht te koelen en voorkomt daarbij
het beslaan van de ruit. Met de luchtstroomindicator wordt zicht
gehouden op de ademluchttoevoer. De drager ziet of de juiste
hoeveelheid lucht wordt toegevoerd voor de nodige bescherming.
Opleiding
 de toestellen moeten worden opgestart en er moet een opleiding
worden gegeven aan drie personen voor een veilig en efficiënt gebruik
van de geleverde toestellen
Gunningscriteria
 prijs: 50 punten
 technische waarde: 50 punten

Artikel 2
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de wijze van gunnen van deze
opdracht van levering, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 14: technische dienst - Begraafplaatsen.
Uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats Priorij (3° fase). Vaststelling van het plan, bestek, inrichtingsplan groen en
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, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 25/11/2013

28

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
(inzonderheid artikel 26 § 1 2° b.)
Decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Besluit van de Vlaamse regering van 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria




Verwijzingsdocumenten

















BPA nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 17/11/1994
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 inzake de aankoop van
14.921 m² grond, nodig voor de uitbreiding van de begraafplaats Priorij
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/03/2008 houdende vaststelling van
de voorwaarden en wijze van gunnen van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp van de uitbreiding en herinrichting van de
begraafplaats Priorij met inbegrip van de veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking, leiding en toezicht
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp van de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats Priorij met
inbegrip van de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, leiding en
toezicht, aan nv Grontmij
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende:
- goedkeuring van de conceptnota inzake de uitbreiding en herinrichting
van de begraafplaats Priorij, de kostprijsraming van de werken en de
ontruiming van de oude begraafplaatsen Sas en Sint-Rikier
- sluiting van de begraafplaatsen Sas en Sint-Rikier en verbod tot
bijzettingen
- ter beschikking stellen op de begraafplaats Priorij van een geconcedeerd
perceel van dezelfde grootte als het oorspronkelijk ter beschikking
gestelde
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
het plan, bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen (openbare
aanbesteding) van de opdracht van werken voor uitbreiding en herinrichting
van de begraafplaats Priorij – 1° fase
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/03/2011
houdende toewijzing van de werken voor uitbreiding en herinrichting van
de begraafplaats Priorij – 1° fase aan Seru en Zonen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2012 houdende vaststelling van
het
plan,
bestek,
kostprijsraming
en
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking –
herhalingsopdracht) van de opdracht van werken voor uitbreiding en
herinrichting van de begraafplaats Priorij – 2° fase
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/09/2012
houdende toewijzing van de werken voor uitbreiding en herinrichting van
de begraafplaats Priorij – 2° fase aan Seru en Zonen
plan, bestek, inrichtingsplan groen en kostprijsraming van de opdracht van
werken tot uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats Priorij – 3° fase,
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opgemaakt door Grontmij
Feiten, context

en argumentatie




Tussenkomsten




In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 625.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van werken tot uitbreiding en
herinrichting van de begraafplaats Priorij – 3° fase.
Van de ontwerper, Grontmij, ontving ons bestuur het desbetreffend plan,
bestek, inrichtingsplan groen en kostprijsraming (299.958 EUR, btw
inclusief).
Voorgesteld wordt deze opdracht toe te wijzen bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – toepassing
van artikel 26 § 1 2° b. van de wet van 15/06/2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten – herhalingsopdrachten. Het gaat hier over nieuwe werken,
bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, die naderhand dienen
toegewezen aan degene, die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, onder
een aantal voorwaarden, detail hierna, waaraan is voldaan:
- de werken stemmen overeen met het basisontwerp, dat geleid heeft tot
de oorspronkelijke opdracht, toegewezen na een aanbesteding of
offerteaanvraag
- mogelijkheid om deze procedure aan te wenden werd vermeld bij het in
mededinging stellen van de eerste opdracht
- de toewijzing van de diverse herhalingsopdrachten dient te gebeuren
binnen de drie jaar na de toewijzing van de oorspronkelijke opdracht
Summiere beschrijving van de opdracht van werken
- voorbereidende werken, zoals rooien beplantingen, ontstronken bomen
en opbraak
- grondwerken
- riolerings- en wegeniswerken + afwateringswerken, waarin ook begrepen
het leveren en plaatsen van houten poorten (lijkenhuisje en tussen talud
en bebouwing) + brug met overspanning en leuning
- plaatsen grafkelders, urnenkelders, knekelput en columbarium
- groenaanleg (bewerken grond, compost, aanleg vegetaties, grasmatten,
bodembekkers, bosgoed, hagen, bomen (knotwilgen en loofbomen),
snoeien, spitten en scheren) + onderhoud van alle werken tot aan de
definitieve oplevering
- algemeen (regiewerken, materieel, afwerking overdekt schuilelement,
ondergrondse graven, gewapende sedummatten, urnengraven, leveren en
plaatsen waterleiding en elektrische kabel, afdekplaten, afvoerbuizen,
drainage etc.).

Raadslid Alain Lynneel die met betrekking tot dit dossier wenst te
vernemen wanneer de eerstvolgende fase is gepland en wanneer de nieuwe
begraafplaats volledig zal zijn afgewerkt.
Schepen Jacques Deroo die opmerkt dat het voorliggend dossier een
historiek bevat van de verschillende fasen van de uitbreiding en herinrichting
van de begraafplaats Priorij en tevens van de sluiting van de kerkhoven Sas
en Dorp. Volgend jaar is nog een kleine 4de fase gepland. Deze fase, goed
voor een investering van 300.000 EUR, omvat de renovatie van het gebouw
aan de inkom van de begraafplaats en de omgeving hiervan. Tevens wijst de
schepen erop dat volgend jaar van 160 grafkelders ook de dekstenen dienen
te worden weggenomen en te worden voorzien van bodembedekkers. Ook
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de volgende jaren zal deze sanering van de grafkelders waarvan de
concessies zijn verlopen, dienen te worden verdergezet. Vanaf 2019 kunnen
de stoffelijke overschotten van de kerkhoven Sas en Dorp worden
overgebracht naar de begraafplaats Priorij.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Heraanleg
begraafplaats
(3° fase)

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
299.958 EUR 878 13/13 721-54
Priorij
A.P.-code 17.1.05B
625.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het plan, bestek, inrichtingsplan groen en
kostprijsraming (299.958 EUR, btw inbegrepen) van de opdracht van werken tot
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij” – 3° fase. Het plan,
bestek en inrichtingsplan groen maken integrerend deel uit van onderhavig
besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van werken,
meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking – toepassing van artikel 26 § 1 2° b. van de wet van 15/06/2006
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten – herhalingsopdrachten.

Punt 15: secretariaat - Punt aangevraagd door Kristof Vermeire, voorzitter van de
gemeenteraad: voorzien van een budget voor noodhulp voor de slachtoffers op de Filipijnen

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,
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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 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
mail van Kristof Vermeire d.d. 19/11/2013



Feiten, context
 Toelichting
en argumentatie “De Filipijnen werden deze maand getroffen door een tyfoon. Het was een van
de zwaarste stormen ooit. De gevolgen voor de eilanden zijn desastreus: het
dodental loopt hoog op en de ravage is enorm. Ruim 11 miljoen inwoners zijn
getroffen door de ramp, waarvan er verschillende honderdduizenden dakloos
zijn.
Naar aanleiding van de ramp in Haïti in januari 2010 trok het gemeentebestuur
een bedrag van 2.000 EUR uit voor noodhulp. Dit bedrag werd toen
overgeschreven op het nummer van Artsen zonder Grenzen.
Naar analogie hiervan, stellen de meerderheidsfracties CD&V en sp.a voor om
ook voor de Filipijnen een bedrag van 2.000 EUR voor noodhulp te voorzien. Met
152 hulpverleners ter plaatse is Artsen zonder Grenzen bijzonder actief in het
rampgebied. Daarenboven werden honderden tonnen aan medisch materiaal en
hulpgoederen getransporteerd naar het rampgebied. Vandaar het voorstel om
ook nu het bedrag aan Artsen zonder Grenzen over te maken.
Voorstel
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met voorstel om
vanuit het gemeentebestuur 2.000 EUR noodhulp vrij te maken voor de
slachtoffers op de Filipijnen.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van Kristof Vermeire,
voorzitter, om vanuit het gemeentebestuur een budget van 2.000 EUR
noodhulp vrij te maken voor de slachtoffers op de Filipijnen.
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Punt 16: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Monica Van Brussel

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
Naar aanleiding van de aandacht die de pers heeft gegeven aan de
projecten van het OCMW inzake armoedebestrijding formuleert
raadslid Monica Van Brussel volgende opmerkingen/vragen:
- er is nood aan begeleiding van andersvaliden, in het bijzonder in
het kader van de strijd tegen armoede
- de samenwerking op dit vlak opgezet door het raadslid is
gefundeerd
op
een
structurele
visie.
Deze
samenwerking/uitwisseling van ideeën heeft al heel wat mensen
terug op de rails gezet, maar anderzijds werden nog heel wat
mensen uitgesloten en zakken ze verder weg in de armoede
- de aanpak van armoede is krachtgericht werken en meer in het
bijzonder dialogeren met de kansarmen, ontmoetingen
organiseren,… om verdere uitsluiting te voorkomen
- de vaststelling is dat de nood heel groot is op dit vlak. Het
raadslid wenst dan .ook te vernemen welke mogelijkheden er
zijn om nieuwe projecten en initiatieven te realiseren en zo op
vlak van armoedebestrijding tot een weinig zichtbaar maar
duurzaam resultaat te komen.
OCMW-voorzitter/schepen Jacques Deroo vraagt het raadslid om hem
hierover een nota te willen overmaken, dit met het oog op de bespreking
hiervan binnen het OCMW.
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Punt 17: 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 vraagt aandacht voor de onveilige
toestand die is ontstaan door het verplaatsen van de hoofdingang
van de buitenschoolse kinderopvang. Deze nieuwe ingang paalt nu
onmiddellijk aan de straat wat risico’s met zich meebrengt voor
de kinderen die de opvang verlaten. Het raadslid stelt voor om
hier een sas te plaatsen om zo de veiligheid van de kinderen te
waarborgen.
Schepen Vanmullem antwoordt dit voorstel te zullen bespreken met het
diensthoofd van de buitenschoolse kinderopvang.
Raadslid Kris Opdedrynck vraagt de voorzitter er zorg voor te
dragen dat het vragenkwartiertje voor de inwoners niet het
karakter krijgt van een “vrije tribune”.
Voorzitter Kristof Vermeire antwoordt hierover reeds een opmerking te
hebben geformuleerd naar aanleiding van de vragen/voorstellen die werden
geformuleerd tijdens dit vragenkwartiertje.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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