VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24/02/2014
besloten zitting
Personeelsdienst. Kennisneming van het ontslag van Willy Vandenberghe, financieel
beheerder, met het oog op zijn oppensioenstelling met ingang van 01/10/2014

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
artikel 2, 3° van de rechtspositieregeling, vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting 27/06/2011

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen
artikel 28 § 1 van het Gemeentedecreet


Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling
schrijven d.d. 04/11/2013 van Willy Vandenberghe, financieel beheerder,
waarin betrokkene zijn ontslag aanbiedt om met ingang van 01/10/2014 met
pensioen gesteld te worden
schrijven d.d. 09/01/2014 van de pensioendienst voor de overheidssector
(PDOS) waarin gemeld wordt dat Willy Vandenberghe, financieel beheerder,
aan de voorwaarden voldoet om op de voorziene datum een rustpensioen in
de overheidssector te bekomen
de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen in
de overheidssector

Willy Vandenberghe (geboren op 12/11/1953), financieel beheerder, biedt op
30/09/2014 zijn ontslag aan om met ingang van 01/10/2014 (vervroegd) op
pensioen gesteld te worden.

Verslag gemeenteraadszitting 24/02/2014

1





Neemt kennis

Betrokkene is bij het gemeentebestuur in dienst getreden op 16/06/1975 en
zal op 30/09/2014, 39 jaar en 3 volle maanden in dienst van het
gemeentebestuur geweest zijn.
De pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) meldt in het schrijven
van 09/01/2014 dat Willy Vandenberghe de voorwaarden vervult, voorzien
in de artikelen 85 tot 92, hoofdstuk 1, titel 8 van de Wet van 28/12/2011
houdende diverse bepalingen, om op de voorziene datum een rustpensioen
in de overheidssector te kunnen bekomen.
De vervroegde pensionering geeft aanleiding tot de definitieve
ambtsneerlegging van het vast aangestelde statutaire personeelslid.

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag op 30/09/2014 van Willy
Vandenberghe, financieel beheerder, met het oog op zijn oppensioenstelling met
ingang van 01/10/2014.
openbare zitting

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/01/2014

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

Aanwezig

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 27/01/2014 worden goedgekeurd.

Punt 2: informatica - Opdracht van levering van hardware. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 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. 10/02/2014
houdende voorstel tot opdracht van levering van hardware

Feiten, context

en argumentatie

In het investeringsbudget 2014 is een krediet van 25.900 EUR voorzien
voor vernieuwen van hardware, 17.150 EUR voor vernieuwen van monitors
en 8.000 EUR voor vernieuwen van pc’s en monitors voor bezoekers van
de bibliotheek.
Het huidige computerpark omvat 22 pc’s die reeds vijf jaar of ouder zijn en
Windows XP als besturingssysteem hebben. Microsoft heeft reeds de
ondersteuning op dit besturingssysteem stopgezet en vanaf 08/04/2014
stoppen ook al hun partners met deze ondersteuning. Dit betekent onder
meer dat de gekende virusscanners geen updates meer voorzien voor dit
besturingssysteem en nieuw ontwikkelde software niet meer compatibel zal
zijn. Deze pc’s zijn aan vervanging toe.
Onze administratie beschikt momenteel over 15”, 17” en 19” monitoren
die reeds dateren van 2006 en eerder. Deze monitoren zijn aan vervanging
toe.
De bibliotheek beschikt over acht publieke pc’s. Deze configuraties dateren
van 2008 en beschikken over het niet langer ondersteunde Windows XP
besturingssysteem. Om configuraties met recente software aan het publiek
beschikbaar te stellen is het eveneens aangewezen deze configuraties te
vervangen.
Voorstel lasten en voorwaarden
Lot 1
 Technische specificaties PC-configuratie (minimale vereisten)
(vermoedelijk aantal: 30):
 processor :
Intel Core i5-3470








Verslag gemeenteraadszitting 24/02/2014

3








Financiële
gevolgen

intern geheugen :
harde schijf :
drive :
netwerk :
poorten :

4 GB DDR3 (16 GB supported)
320 GB SATA II - 7200rpm
DVD+/-RW
10/100/1000 Mbps
een seriële, twee USB poorten vooraan en vier
achteraan
behuizing :
zowel verticaal als horizontaal te plaatsen
muis :
optische scrollmuis
toetsenbord :
azerty (Belgisch), PS/2 of USB aansluiting
besturingssysteem : Windows 7 Professional 64-bit
garantie :
drie jaar on site






Lot 2
 Technische specificaties monitoren (minimale vereisten) (vermoedelijk
aantal 65 ):
 schermdiagonaal: 24 inch
 beeldverlichting: LED
 resolutie:
1920 x 1080
 HD-weergave:
Full HD (1080p)
 beeldscherm:
mat
 aansluitingen:
VGA/DVI/HDMI
 verstelbaarheid:
draaibaar op voet, pivot, in hoogte verstelbaar
 garantie:
drie jaar on-site
 Technische specificaties monitoren (minimale vereisten) (vermoedelijk
aantal 10 ):
 schermdiagonaal: 27 inch
 beeldverlichting: LED
 resolutie:
1920 x 1080
 HD-weergave:
Full HD (1080p)
 beeldscherm:
mat
 aansluitingen:
VGA/DVI/HDMI
 verstelbaarheid:
draaibaar op voet, pivot, in hoogte verstelbaar
 audio:
geïntegreerde speakers
 garantie:
3 jaar on-site
Kostprijsraming : 51.050 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Vernieuwen van
pc’s/laptops
Vernieuwen
monitors
Vernieuwen van
pc’s
Vernieuwen pc’s
en
monitors
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Raming
(incl. btw)
15.000
EUR
14.000
EUR
6.000 EUR
8.000 EUR

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
0119-99/241000
15.000 EUR
0119-99/241000
14.000 EUR
0703/2410000
6.000 EUR
0703/2410000
8.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

4

publiek
Vernieuwen
monitors
administratie
Vernieuwen van
pc’s
Vernieuwen
monitors
administratie

Tussenkomsten










1.850 EUR

0703/2410000
1.850 EUR

4.900 EUR

0945-05/2410000
4.900 EUR
0945-05/2410000
1.300 EUR

1.300 EUR

Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat wordt geopteerd voor Windows 7
en die wenst te vernemen waarom niet wordt geopteerd voor de laatste
versie van dit besturingssysteem i.c. Windows 8.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat er logischerwijs zou
mogen worden van uitgegaan dat wordt gekozen voor de recentste versie,
maar dat is gebleken dat Windows 8 allesbehalve gebruiksvriendelijk is, zelfs
in die mate dat een overschakeling de werking van de administratie zou
kunnen bemoeilijken.
Een tweede voorstel van raadslid Cattoir is om over te schakelen naar
Mac/Apple die zeer gebruiksvriendelijk is en op termijn ook minder duur,
aangezien het besturingssysteem minder snel wordt aangepast.
Schepen Erwin Feys antwoordt dit voorstel te zullen overmaken aan de
bevoegde dienst. Schepen Eddy Gryson wijst er op dat Mac/Apple niet
compatibel is met alle software.
Raadslid Kris Opdedrynck die voorstelt om de oude pc’s te schenken aan
het goede doel of educatieve projecten en om bij aankoop van de software
te opteren – dit mits een kleine meerkost – voor de gratis update naar
nieuwe versies. Het raadslid bevestigt dat best niet wordt overgeschakeld
naar Windows 8 wegens het weinig gebruiksvriendelijk karakter ervan.
Schepen Jacques Deroo antwoordt dat pc’s niet mogen worden
weggeschonken omdat deze – zelfs als de harde schijf is verwijderd – nog
altijd data, waaronder mogelijks vertrouwelijke informatie, kunnen bevatten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (51.050 EUR incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij aanvang van de prodecure) van de opdracht van levering van hardware.

Punt 3: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - exploitatie - van het
OCMW Bredene voor het boekjaar 2013
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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 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/11/2013 van het
budget van het OCMW over het boekjaar 2013
beslissing van het managementteam d.d. 18/12/2013 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 3 - exploitatie – voor het
boekjaar 2013 van het OCMW Bredene
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 03/02/2014 over de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de
budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2013
exemplaar van de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – 2013 van het OCMW
Bredene
overzicht belangrijkste wijzigingen exploitatiebudget 2013






Feiten, context

en argumentatie





Tussenkomsten




Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van
het OCMW voor het boekjaar 2013 bedraagt 2.602.230,00 EUR. Bij het
voorstel tot wijziging van het budget 2013 is geen wijziging van de
gemeentelijke bijdrage voorzien.
In de budgetwijziging nr. 3 (exploitatie) van het OCMW Bredene, met
betrekking tot het boekjaar 2013 werden diverse posten verhoogd of
verlaagd.
Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen maakt integrerend deel uit
van dit dossier.
De budgetwijziging 2013 nr. 3 – exploitatie – voor het boekjaar 2013 blijft
binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de
wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 nr. 4.
Het resultaat wordt geraamd op – 2.637.785,97 EUR met een in het budget
vermelde gemeentelijke bijdrage van 2.602.230,00 EUR, die overeenkomt
met het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010-2013.

Raadslid Kris Opdedrynck die verduidelijking vraagt over de bedragen die
zijn opgenomen in de laatste paragraaf van de rubriek “Feiten, context en
argumentatie”.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat 2.637.785,97 EUR het resultaat is
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Neemt kennis

van het budget in het boekjaar en 2.602.230,00 EUR de toelage die wordt
verleend door het gemeentebestuur.
Raadslid Françoise Praet die verduidelijking vraagt bij de verlaging van de
personeelskosten sociale dienst.
Schepenen Eddy Gryson en Jacques Deroo wijzen erop dat er anderzijds
een verhoging is van de personeelskosten in “Wackerbout”.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging
– exploitatie – van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2013.

nr.

3

Punt 4: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde
plaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020 - 7361100)

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28/05/2010 en 17/02/2012
Decreet d.d. 09/07/2010 houdende de invordering van parkeerheffingen
door parkeerbedrijven, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap, zoals tot op heden gewijzigd
Verkeersveiligheidswet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004, zoals tot
op heden gewijzigd
Wet d.d. 20/07/2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie




Tussenkomsten








16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van Koninklijk Besluit d.d.
01/12/01975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het betalend parkeren op
de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
houdende uitbreiding parkeermogelijkheden met parking voor lang
parkeren (parking Staf Versluys 3)

Uit een evaluatie van het parkeren 2013 blijkt dat enerzijds de parkings ter
hoogte van het MEC Staf Versluys ondermaats worden benut en anderzijds
de parkeerdruk op de parking shopping Duinen hoog ligt.
Creëren van een randparking
Een maatregel die kan genomen worden om de druk op de centrale
parkings te laten afnemen, is het ter beschikking stellen van een
parkeerterrein waar aan een goedkoop tarief kan worden geparkeerd.
De parking Staf Versluys 3 lijkt hiervoor geschikt (lage opbrengst, dichtbij
het MEC Staf Versluys, aantrekkelijke wandeling langs of door ’t
Paelsteenveld naar het Duinenplein en omgeving, dichtbij campings Koningin
Astridlaan en voetgangersbrug naar strand).
Om de randparking aantrekkelijk te maken wordt voorgesteld om een tarief
te hanteren van 1,00 EUR voor een begonnen uur, 2,00 EUR vanaf de 61ste
minuut en 3,00 EUR forfaitair vanaf de 121ste minuut.
Naar aanleiding van het voorstel om van parking Staf Versluys 3 (tussen
Kapelstraat en Koningin Astridlaan) een randparking te maken, wordt het
reglement op het betalend parkeren aangepast met een extra tarifering.
De extra tarifering is de volgende:
parking Staf Versluys 3 (randparking tussen Kapelstraat en Koningin
Astridlaan)
1,00 EUR voor de eerste 60 minuten
2,00 EUR vanaf 61ste tot en met 120ste minuut
3,00 EUR vanaf de 121ste minuut.

Raadslid Dirk Cattoir wenst te vernemen welke maatregelen zullen worden
genomen indien zou blijken dat houders van een week-, maand- of
seizoenskaart geen of onvoldoende gebruik zouden kunnen maken van de
parkings ingevolge de saturatie van deze parking.
Schepen Eddy Gryson repliceert dat dit wel heel erg uitzonderlijk zou zijn
en dat dit zeker niet mag beletten deze “parkeerabonnementen” te
promoten. Deze abonnementen zijn immers een interessante formule voor
handelaars, hun personeel en personen die hier lang verblijven.
Raadslid Kris Opdedrynck vraagt het college om het creëren van een
randparking te ondersteunen met voldoende flankerende maatregelen door
bvb. het aanduiden van parkeerroutes.
Schepen Eddy Gryson antwoordt dat dit zal gebeuren door middel van
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bewegwijzering en een informatiefolder.
Raadslid Louis Van Belleghem vestigt nogmaals de aandacht op de te hoge
tarieven op de parking Shopping Duinen.
Schepen Eddy Gryson en burgemeester Steve Vandenberghe wijzen
anderzijds op de tarieven in Oostende en het feit dat op de parking
Shopping Duinen gratis kan worden geparkeerd voor een half uur, maar
vooral op het feit dat de handelaars uit deze zone tevreden zijn met de
hoge rotatie op deze parking. Een hoge rotatie die wordt gecreëerd door
de hogere tarieven in vergelijking met de andere parkings.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019 wordt
opgeheven.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2014-2019 een belasting geheven op het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld
aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar
parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten
of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4 van de
wet van 25/06/1993 - gewijzigd bij wet van 04/07/2005, wet van 20/07/2006, wet
van 22/12/2009 en wet van 21/01/2013 betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat zodra het
voertuig is geparkeerd.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
 Tarief 1
De bestuurder kiest voor het forfaitair tarief, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld op 25,00 EUR. In dit geval kan de bestuurder zonder enige
tijdsbeperking parkeren, tijdens de dag van 10 tot 19 uur (max. 9 uur) op
de onder artikel 2 bedoelde plaatsen.
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval
bepaalde magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de
instructies vermeld op de toestellen en waarbij een parkeerticket wordt
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bekomen
b) indien er geen parkeerticket werd genomen op het ogenblik dat het
voertuig wordt geparkeerd, door storting of overschrijving op de rekening
van de gemeente. Dit alles gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die
vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die werd aangebracht door de
aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
 Tarief 2
De bestuurder kiest voor een korte parkeerduur op de onder artikel 2
bedoelde plaatsen. In dit geval kan de bestuurder parkeren voor een
maximum duur van 8 uur, tijdens de dag van 10 tot 19 uur. De tarieven
voor het kort parkeren worden vastgesteld op:
parking shopping duinen
1) eerste 30 minuten gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 31ste minuut:
a) 0,50 EUR per 10 minuten
b) 1,50 EUR per 30 minuten
c) 3,00 EUR per 60 minuten (1 uur)
parking Staf Versluys 3 (randparking tussen Kapelstraat en Koningin
Astridlaan)
1) 1,00 EUR voor de eerste 60 minuten
2) 2,00 EUR vanaf 61ste tot en met 120ste minuut
3) 3,00 EUR vanaf de 121ste minuut
andere betalende parkings
1) eerste 15 minuten gratis ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 16de minuut:
a) 0,25 EUR per 10 minuten
b) 0,75 EUR per 30 minuten
c) 1,50 EUR per 60 minuten (1 uur)
De belasting wordt gekweten door het inbrengen van de nodige
muntstukken of in voorkomend geval bepaalde magneetkaarten in de
parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen
en waarbij een parkeerticket wordt bekomen.
 Tarief 3
De bestuurder kiest te parkeren zonder enige tijdsbeperking en voor
langere duur op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen. De bestuurder kan
in dit geval bij het gemeentebestuur volgende kaarten verkrijgen:
- weekkaart – 20,00 EUR
Kleur: wit
Afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende zeven opeenvolgende dagen
- maandkaart – 55,00 EUR
Kleur: lichtgroen
Afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende vier opeenvolgende perioden van zeven
opeenvolgende dagen
- seizoenskaart – 150,00 EUR
Kleur: oranje
Afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende de volledige periode waarin het betalend
parkeren van toepassing is.
De gebruiksmodaliteiten betreffende alle toepasselijke tarieven zijn aangeduid
op de parkeerautomaten, met uitzondering van het systeem van bulkverhuring.
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De gebruikers dienen de kaart of het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de
voorruit te plaatsen. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
In het kader van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele
activiteiten e.d., die plaats vinden in het MEC Staf Versluys en/of op het
evenementenplein gelegen aan het MEC Staf Versluys, kunnen parkeerplaatsen
via groeps- of bulkverhuring ter beschikking worden gesteld.
Deze groeps- of bulkverhuring is onderworpen aan volgende voorwaarden :
 De bulkverhuring gebeurt per schijf van 50 parkeerplaatsen
 Het tarief voor deze bulkverhuring wordt vastgesteld op 125 EUR/dag
 De verhuring is enkel mogelijk voor een volledige dag. De verhuur van
parkeerplaatsen voor dagdelen is niet toegestaan. Evenmin kan het tarief
verminderd worden à rato van ongebruikte parkeerplaatsen binnen elke
schijf van 50 parkeerplaatsen
 De groepsverhuring gebeurt voor maximum zeven opeenvolgende
kalenderdagen m.b.t. hetzelfde evenement of dezelfde activiteit
 De bulkverhuring van parkeerplaatsen kan enkel gebeuren in het kader van
bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele activiteiten e.d.,
die plaatsvinden in het MEC Staf Versluys en/of op het evenementenplein
gelegen aan het MEC Staf Versluys
 De groepsverhuring gebeurt enkel met het oog op het stationeren van
wagens. De groepsverhuring kan in geen geval worden aangewend voor
aanvragen die zich richten op het plaatsen van tenten, stellingen, e.a. die
buiten het eigenlijke gebruik van een parkeerplaats vallen
 De bulkverhuring beperkt zich tot parking I, II en III MEC Staf Versluys en
kan zich onder geen beding uitbreiden naar de andere parkings binnen de
gemeente Bredene.
Deze groeps- of bulkverhuring vindt toepassing volgens onderstaande
modaliteiten :
 De organisator richt zijn schriftelijke aanvraag aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen
geeft aan elke individuele aanvraag zijn afzonderlijke goedkeuring
 Indien het college van burgemeester en schepenen aan de individuele
aanvrager zijn goedkeuring verleent, krijgt deze een betalingsuitnodiging
 Slechts op het ogenblik dat de volledige betaling door het gemeentebestuur
is ontvangen, worden de groepskaarten ter beschikking gesteld van de
organisator-aanvrager
 Het gemeentebestuur stelt voor deze bulkverhuring groepskaarten (per 50
stuks) ter beschikking van de organisator-aanvrager van het evenement of
van de activiteit. Andere kaarten dan deze die door het bestuur ter
beschikking zijn gesteld, worden onder geen beding aanvaard als geldig
parkeerbewijs
 Op de groepskaart wordt vermeld voor welk evenement de groepskaart
ter beschikking wordt gesteld en voor welke datum of periode ze mag
gebruikt worden.
groepskaart (per 50 stuks)
Kleur: grijs
Afmeting: 10 cm x 10 cm
Indien de bestuurder van de wagen, die deelneemt aan de activiteit of het
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evenement, de groepskaart niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig heeft geplaatst, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert
voor het forfaitair tarief, zoals omschreven in artikel 3 van huidig reglement.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart
aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing op:
 personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 07/05/1999, zoals tot op heden
gewijzigd,
 bewoners die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig artikel
2.52 van het Koninklijk Besluit d.d. 09/01/07 tot wijziging van het Koninklijk
Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
 personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het
gemeentelijke reglement.
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor
personen met een handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief (tarief 1), dient de
belasting te worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de
uitnodiging tot betaling.
In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 8
Het parkeren van een motorvoertuig op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen,
gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk
verantwoordelijk is. Het parkeergeld geeft enkel recht op parkeren, maar geeft
de gebruiker geen recht op bewaking. Het gemeentebestuur kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welk feit dat beschadiging of verlies
van het geparkeerde voertuig tot gevolg heeft.

Punt 5: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2013
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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 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



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

Feiten, context

en argumentatie

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
het tweede halfjaar 2013 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder (>7.500,00 EUR excl. btw).



Neemt kennis

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

Punt 6: technische dienst - Markten en concessie. Voorwaarden standplaatsen op het
openbaar domein seizoenexploitaties 2014-2019

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens

Verslag gemeenteraadszitting 24/02/2014

13

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



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessie
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. 19/09/2005 houdende goedkeuring van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “strand en dijk” van de provincie
West-Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust
Ministerieel Besluit d.d. 29/08/2013 houdende goedkeuring van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Strand en Dijk Bredene” van de
provincie West-Vlaanderen







Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie


beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring van
de voorwaarden strandconcessie 2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring van
de voorwaarden concessie zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie 2014
ontwerp van de voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein
– seizoenexploitaties 2014-2019

Jaarlijks worden de voorwaarden voor de standplaatsen op het openbaar
domein vastgesteld. Onder deze concessies vallen eveneens de particuliere
strandcabines.
Onder voorbehoud van het afleveren, door de Vlaamse Overheid aan de
gemeente, van een langdurige strandconcessie, stelt de dienst voor het
lastenboek voor de seizoenexploitaties te laten samenlopen met het
meerjarenplan en deze vast te stellen voor de dienstjaren 2014-2019.
Hierbij wordt, voor de particuliere strandcabines niet bestemd voor
verhuring en verhuring van ligstoelen, badpakken en badgerief, een jaarlijkse
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verhoging voorzien van 2%. Het tarief wordt telkens afgerond naar een
veelvoud van 0,25 EUR.
Voorgestelde tarieven voor de particuliere strandcabines:
jaar
tarieven per standplaats van max. 3 m
2014
156,25 EUR
2015
159,50 EUR
2016
162,75 EUR
2017
166,25 EUR
2018
169,75 EUR
2019
173,25 EUR
Omdat de diverse lopende domeinconcessies reeds afzonderlijk geregeld
zijn in een goedgekeurde concessieovereenkomst werden deze niet meer
opgenomen in de voorwaarden 2014-2019.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden voor de standplaatsen op het
openbaar domein 2014-2019 (seizoenexploitaties).
De lasten en voorwaarden met referentienummer 140224p01-TA maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 7: beleidsondersteuning - Autonoom gemeentebedrijf. Vervanging van een lid van de
raad van bestuur

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



artikels 42 en 236 § 2 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 35 en 236 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie



Stemmen





Besluit

beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/05/2005 houdende goedkeuring
oprichting, statuten en ondernemingsplan van een autonoom
gemeentebedrijf Bredene
statuten Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 houdende benoeming leden
raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

De gemeenteraad heeft in zitting van 28/01/2013 beslist om de leden van de
raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene te
benoemen op basis van een gewaarborgde vertegenwoordiger per fractie
en bij wijze van het systeem van volstrekte meerderheid voor de
resterende acht te benoemen vertegenwoordigers.
Door het ontslag van Herman Van Poucke als lid van de raad voor bestuur,
dient een nieuwe bestuurder te worden aangeduid. CD&V draagt Ghislain
Tordeurs voor.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
een lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene.
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Ghislain Tordeurs krijgt 25 stemmen.

Artikel 1
De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van Herman Van Poucke als lid van de
raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Ghislain Tordeurs te benoemen als lid van de raad
van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

Punt 8: personeelsdienst - Personeelsdienst. Functiebeschrijvingen: hervaststelling van de
functiebeschrijvingen voor de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de
gemeente

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 27 van de rechtspositieregeling, vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 27/06/2011

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/04/2006, houdende hervaststelling
van de functiebeschrijvingen (waaronder de functiebeschrijvingen van
gemeentesecretaris en financieel beheerder)
artikel 86 t.e.m. 90 en artikel 93 t.e.m. 95 van het Gemeentedecreet (taken
en verantwoordelijkheden van respectievelijk de gemeentesecretaris en de
financieel beheerder)
ontwerp-functiebeschrijvingen van gemeentesecretaris en financieel
beheerder




Feiten, context

en argumentatie



In tegenstelling tot het overige gemeentepersoneel, is voor de vaststelling
van de functiebeschrijvingen van de functies van gemeentesecretaris en
financieel beheerder van de gemeente, de gemeenteraad - die in het geval
van de decretale graden eveneens de aanstellende overheid is - bevoegd.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de nieuwe
functiebeschrijvingen van de gemeentesecretaris en financieel beheerder
vast te stellen.
Opmerking over de inhoud van de functiebeschrijvingen:
De belangrijkste aanknopingspunten voor de functiebeschrijvingen van de
decretale graden zijn te vinden in het Gemeentedecreet, waarin de
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de topambtenaren
vermeld worden.
De decreetgever heeft de taken en verantwoordelijkheden van de
gemeentesecretaris en van de financieel beheerder van de gemeente
vastgelegd in respectievelijk artikel 86 t.e.m. 90 en artikel 93 t.e.m. 95 van
het Gemeentedecreet.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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De functiebeschrijvingen voor de functies van gemeentesecretaris en financieel
beheerder van de gemeente, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
van 24/04/2006, worden her vastgesteld en vervangen door de nieuwe
functiebeschrijvingen. Deze functiebeschrijvingen maken integrerend deel uit van
dit besluit.

Punt 9: personeelsdienst - Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking van financieel
beheerder bij wijze van bevordering

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
artikel 2, 3° van de rechtspositieregeling, vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 27/06/2011

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/02/2012 houdende vaststelling van
de personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
kennisneming door de gemeenteraad in huidige zitting van het ontslag op
30/09/2014 van Willy Vandenberghe, financieel beheerder, met het oog op
zijn oppensioenstelling met ingang van 01/10/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststelling van
het budget, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting
van het budget
functiebeschrijving voor de betrekking van financieel beheerder, zoals
hervastgesteld door de gemeenteraad in huidige zitting
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Feiten, context

en argumentatie





Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om - n.a.v. de oppensioenstelling
van de financieel beheerder op 30/09/2014 - uit de statutaire
personeelsformatie de voltijdse betrekking van financieel beheerder open te
verklaren.
De gemeenteraad dient conform artikel 83 van het Gemeentedecreet de
financieel beheerder aan te stellen binnen zes maanden nadat het ambt
vacant geworden is.
Vacatures worden conform art. 4 §2 van de rechtspositieregeling (RPR) bij
voorrang ingevuld door een bevorderingsprocedure of een procedure van
interne personeelsmobiliteit.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de betrekking bij wijze van
bevordering open te verklaren. De procedure van interne
personeelsmobiliteit is immers niet van toepassing op de functies van
gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente.
Opmerking - geen inloopperiode bij bevordering:
Artikel 84 van het Gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad - bij wijze
van inloopperiode gedurende maximum zes maanden - een nieuwe
financieel beheerder kan aanstellen voor de uittredende financieel
beheerder zijn ambt beëindigt.
Deze regeling is evenwel alleen van toepassing bij aanwerving en geldt dus
niet bij bevordering.
Ter informatie - (bevorderings-)voorwaarden financieel beheerder
 Artikel 5, §2 van de RPR stelt dat de statutaire functie van financieel
beheerder voorbehouden is voor Belgen, omdat uit de
functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse
deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of
werkzaamheden omvatten die strekken tot de bescherming van de
belangen van het gemeentebestuur.
 Volgens de algemene voorwaarden in artikel 117, §2 van de RPR komen
alleen de volgende personeelsleden in aanmerking voor deelname aan
een bevorderingsprocedure:
 de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de
bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve
toestand;
 de
contractuele
personeelsleden
die
aan
de
bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende
criteria beantwoorden:
o ze zijn na 01/01/2009 aangesteld na een aanwervings- en
selectieprocedure als vermeld in Titel II (de loopbaan),
hoofdstuk II en III van de RPR
o ze zijn voor 01/01/2009 aangesteld na een externe
bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige
selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire
betrekkingen.
 De bevorderingsvoorwaarden voor de functie van financieel beheerder
zijn de volgende:
a) ten minste twee jaar graadanciënniteit hebben in een administratieve
graad van rang Av, schalen A1a-A3a;
b) hetzij voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor
de vacante functie (nl. houder zijn van een diploma dat toegang
geeft tot niveau A, aangevuld met opleidingsmodules zoals
hieronder (zie c) vermeld), hetzij houder zijn van het einddiploma
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school voor bestuursrecht;
c) met gunstig gevolg opleidingsmodules van ten minste 100 uren
hebben beëindigd betreffende leidinggevende vaardigheden en/of
management, dit moet ten laatste behaald worden binnen de drie
jaar na bevordering, daartoe kan de proeftijd van een kandidaat tot
maximaal drie jaar verlengd worden; ofwel het bewijs kunnen
leveren van ten minste vier jaren leidinggevende ervaring bij een
openbaar bestuur of in de privé- sector;
d) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste
periodieke evaluatie;
e) slagen voor de selectieprocedure.
De aanstellende overheid - in dit geval de gemeenteraad - brengt de
personeelsleden schriftelijk tegen ontvangstbewijs van de interne vacature
op de hoogte en doet een oproep tot kandidaatstelling.
Het vacaturebericht vermeldt de functiebenaming en de functiebeschrijving,
de salarisschaal, de bevorderingsvoorwaarden, de selectieproeven; de wijze
waarop de kandidaturen moeten worden ingediend, de uiterste datum voor
het indienen van de kandidaturen en het interne contactpunt waar meer
informatie kan worden verkregen over de vacante betrekking en over de
arbeidsvoorwaarden.
Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de
indiening van de kandidaturen, verlopen minstens vijftien kalenderdagen. De
gemeentesecretaris bepaalt de termijn voor de indiening van de
kandidaturen.
Het college van burgemeester en schepenen is vervolgens bevoegd voor het
beoordelen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen, voor het
vaststellen van de concrete selectieprocedure en de organisatie van de
selectie.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verklaart de voltijdse betrekking van financieel beheerder
(decretale graad) uit de statutaire personeelsformatie open bij wijze van
bevordering met het oog op de invulling van de betrekking vanaf (ten vroegste)
01/10/2014.

Punt 10: technische dienst - Overheidsopdrachten.
bloembakken op diverse locaties in de gemeente.
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

Straatmeubilair. Vervangen van
Vaststelling van de voorwaarden,

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





foto’s van huidige bloembakken
voorbeeld van bloembakken in cortenstaal
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
houdende voorstel vervangen van bloembakken op diverse locaties in de
gemeente

Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsprogramma 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien
van 115.000 EUR voor het financieren van diverse aankopen van
straatmeubilair. Het transactiekrediet voor 2014 bedraagt 40.000 EUR.
In onze gemeente staan op diverse locaties bloembakken. De meeste
bloembakken zijn oubollig en sterk verouderd waardoor ze aan
oorspronkelijke kleur en uitstraling hebben verloren. Een vernieuwing zou
wenselijk zijn. De groendienst stelt voor om een eenvormigheid te creëren
over de volledige gemeente door bloembakken te plaatsen waarvan de
materiaalkeuze hetzelfde is, doch in diverse afmetingen en modellen.
Voorstel uitvoering van de bloembakken in cortenstaal
Cortenstaal is een legering van staal o.a. koper, chroom en zink. Hierdoor
ontstaat een beschermende roestlaag die voorkomt dat het materiaal
verder gaat oxideren. Het geeft het materiaal een robuust maar toch
natuurlijk uitzicht.





locatie te vervangen
bloembakken
oud gemeentehuis
Wagenmakersstraat

Zuidstraat

Buurtspoorwegstraat
(wasserette)

Verslag gemeenteraadszitting 24/02/2014

soort constructie

huidige afmetingen

ronde
prefab
bloembakken
betonnen
bloembakken
(prefab elementen
)
betonnen
bloembakken
(prefab
elementen)
betonnen
bloembakken
(prefab
elementen)

Ø 1,50 x 0,80

voorstel afmetingen
uitvoering cortenstaal
Ø 1,0 x 0,50

1,20 x 2,60 x 0,60

2,50 x 0,50 x 0,60

1,80 x 2,60 x 0,60

2,50 x 0,50 x 0,60

2,80 x 1,40 x 0,60

2,50 x 0,50 x 0,60

21

Buurtspoorwegstraat
(Don Boscoschool)
Fritz Vinckelaan Dorpsstraat
Sluizenstraat
(manege)
Sluizenstraat
(welkom bord)
Duinenstraat
(Wackerbout)
Prins Karellaan –
Peter Benoitlaan
Prins Karellaan t.h.v.
kerk
Kapelstraat
Tearoom De Golf
Turkeyenlaan

Koninklijke Baan –
Driftweg
Koninklijke
Baan
(welkom bord)






Financiële
gevolgen

twee
ronde
betonnen bakken
betonnen
bloembakken
(prefab
elementen)
betonnen
bloembakken
(prefab
elementen)
houten
dwarsliggers
betonnen
bloembakken
(prefab
elementen)
ronde
prefab
bloembakken
ronde
prefab
bloembakken
verticale houten
dwarsligger
betonnen
bloembakken
(prefab
elementen)
ronde
prefab
bloembakken
horizontale
houten
dwarsliggers

Ø 0,60 x 0,80

Ø 0,60 x 0,60

1,50 x 2,50 x 0,60

2,50 x 0,50 x 0,60

1,50 x 2,50 x 0,60

2,00 x 0,50 x 0,60

2,50 x 1,50 x 0,60

2,00 x 2,00 x 0,60

3,00 x 1,00 x 0,60

2,50 x 0,50 x0,60

Ø 1,50 x 0,80

Ø 1,00 x 0,50

Ø 1,50 x 0,80

Ø 1,00 x 0,50

2,50 x 1,80

2,00 x 2,00 x 0,60

2,50 x 1,80

2,00 x 2,00 x 0,60

Ø 1,50 x 0,80

Ø 1,00 x 0,50

2,50 x 1,50

2,00 x 2,00 x 0,60

Totale kostprijsraming: 20.025 EUR (incl. btw).
Gunningscriteria
 prijs – 40 punten
 esthethiek – 30 punten
 leveringstermijn – 30 punten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming (20.025 EUR - btw inclusief) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van bloembakken in
cortenstaal.

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

Raming
(incl. btw)

Vervangen
bloembakken

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
20.025 0200-00/2250100
0200EUR
115.000 EUR
00/2250100
40.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB
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De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (20.025 EUR incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering
van bloembakken in cortenstaal.
Voorwaarden
Aantal
Afmetingen (±)
vier stuks
Ø 1,0 x 0,50 m
zeven stuks
2,50 x 0,50 x 0,60 m
vier stuks
2,00 x 2,00 x 0,60 m
een stuk
2,00 x 0,50 x 0,60 m
een stuk
Ø 0,60 x 0,60 m
Gunningscriteria
 prijs – 40 punten
 esthethiek – 30 punten
 leveringstermijn – 30 punten.

Punt 11: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Aankoop van een bestelwagen met
kippende achterbak. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Koninklijk Besluit d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen, waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd




Verwijzings-



ontwerp bestek “Opdracht van levering van een bestelwagen met kippende
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documenten



Feiten, context

en argumentatie







achterbak voor de technische dienst uitvoering” – WGPRK02/2014
aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
houdende voorstel aankoop van een bestelwagen met kippende achterbak,
voorwaarden opdracht van levering

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 150.000 EUR ingeschreven voor het financieren van de aankoop van
lichte bestelwagens voor de technische dienst uitvoering.
Het
transactiekrediet 2014 bedraagt 50.000 EUR. Voorgesteld wordt over te
gaan tot de aankoop van een bestelwagen met kippende achterbak.
Overzicht voorwaarden
Motor
diesel 3.0 liter (Euro 5-norm)
voorzien van roetfilter
vermogen: kW/pk 107/146
Cabine
manuele airco
bestuurdersstoel drievoudig verstelbaar
bijrijdersbank dient voorzien van twee zitplaatsen
ruiten elektrisch bedienbaar
volwaardige breedtespiegels links en rechts, volgens richtlijnen zware
voertuigen
kleur cabine: wit
Chassis
voertuig is lichte vracht (MTM 3,5 ton) en mag worden bestuurd met rijbewijs
B
vooras versterkt uitgevoerd
achteras voorzien van dubbele wielen
tankinhoud: circa 100 liter
bestelwagen dient achteraan voorzien van een trekhaak met stekker
volwaardig reservewiel
Kipper
de kipper wordt bediend door middel van een P.T.O. en een hydraulische
cilinder
de cilinder moet de toegelaten lading kunnen heffen
afmetingen kipper: circa 2,1 m breed en 3,7 m lang
achterklep bestaat uit twee deuren
voorzien van afneembare netten op de zijkleppen
voorzien van een dwarsbalk met antisliplaag boven het dak van de cabine
(transport van lange ladingen)
gemetalliseerde constructie
Veiligheid
voorzien van striping voor en achter (type klasse 3)
montage van twee oranje zwaailichten op de cabine
inbouw van twee blitsers voor en achter, bedienbaar vanuit de cabine
Gunningscriteria
prijs – 30 punten
technische waarde – 60 punten
dienst na verkoop/waarborg – 10 punten.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot de vaststelling van het
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bestek van de opdracht van levering van een bestelwagen met kippende
achterbak voor de technische dienst uitvoering, evenals de kostprijsraming
(50.000
EUR,
btw
inclusief)
en
de
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).
Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
Aankoop
lichte 50.000 EUR 0119-01/2430200
0119bestelwagen voor
150.000 EUR
01/24302000
de
technische
50.000 EUR
dienst uitvoering

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek van de opdracht
van levering van een bestelwagen met kippende achterbak voor de technische
dienst uitvoering, evenals de kostprijsraming (50.000 EUR, btw inclusief) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking). Het bestek (nr. WGPRK02/2014) maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 12: technische dienst - Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Uitvoering van
wegenis- en rioleringswerken in de Watervliegplein-, Toekomst- en Kruisnetstraat.
Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,
leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, kostprijsraming
en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Vlarebo)






Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie



Gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten tot opmaak van een masterplan voor de zone Sas/Nukker
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing van de opdrachten van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Dorp en een masterplan voor de zone
Sas/Nukker
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken in de Watervliegplein-, Toekomst- en
Kruisnetstraat, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 535.000 EUR ingeschreven voor het financieren van riolerings- en
bestratingswerken in de Watervliegplein-, Toekomst- en Kruisnetstraat
(studie inclusief) en dit in het kader van de uitvoering van het masterplan
Sas/Nukker. De kostprijs van het ontwerp van deze werken wordt
geraamd op 48.500 EUR. Het transactiekrediet 2014 bedraagt 25.000 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen heeft aan Grontmij, in zitting
van 15/06/2011, de opdracht van diensten voor de opmaak van een
masterplan Sas/Nukker toegewezen. Met de opmaak van het masterplan
Sas/Nukker heeft ons bestuur de intentie om een globale en geïntegreerde
visie uit te werken voor de deelkernen Sas en Nukker. Vanuit een grondige
analyse van de bestaande omgeving zal een concreet stappenplan worden
uitgewerkt om de functionaliteit en ruimtelijke beeldkwaliteit van het
openbaar domein binnen deze deelkernen te versterken. Hierbij zal zowel
rekening gehouden worden met de gewenste verkeerssituatie met
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Financiële
gevolgen

bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker, het garanderen van
voldoende parkeervoorzieningen en voorzieningen op vlak van openbaar
vervoer, als met de herwaardering van de verblijfs- en ontmoetingsruimtes
en de historische eigenheid van de wijken Sas en Nukker. In het kader van
dit masterplan dringen zich volgende strategische doelstellingen op:
- maximaal inspelen op de historische eigenheid en identiteit van deze
wijken
- aandacht voor een kwalitatief en functioneel publiek domein
- afstemming van de wegenis en bijhorende parkeervoorzieningen op zijn
specifiek gebruik, verkeersfunctie en ruimtelijke context
- behoud van waardevolle relaties met het omliggend open landschap
(zichtassen, fietsroutes….).
Overwegende dat de riolen in de zone Watervliegplein-, Toekomst- en
Kruisnetstraat zich in een erbarmelijke toestand bevinden met als gevolg
verzakkingen in het wegdek, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang
komt, is het aangewezen dringend over te gaan tot het aanstellen van een
ontwerper voor het opmaken van een studie van wegenis- en
rioleringswerken in deze zone.
Het ontwerp bestek van deze studieopdracht voorziet vier gunningscriteria,
meer bepaald:
- prijs (opgave van een korting op de vaste barema’s, vastgesteld door de
KVIV en een percentage voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking) – 25 punten
- projectmethodiek – 25 punten
- deskundigheid en technische uitrusting – 25 punten
- projectreferenties – 25 punten.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot het vaststellen van
het bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van
wegenis- en rioleringswerken in de Watervliegplein-, Toekomst- en
Kruisnetstraat, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking + kostprijsraming (48.500 EUR, btw inclusief), alsook de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking).

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

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
Studie riolerings- 48.500 EUR 0200-00/2240007
0200en
535.000 EUR
00/2240007
betratingswerken
25.000 EUR
Watervliegplein-,
Toekomsten
Kruisnetstraat

Stemmen

Raming
(incl. btw)

EB /
IB /
(LB)
IB

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek van de opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp van wegenis- en rioleringswerken in
de Watervliegplein-, Toekomst- en Kruisnetstraat, leiding, toezicht en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking + kostprijsraming (48.500
EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen, meer bepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het bestek (nr.
OWwatervlpl01/2014) maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem

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 Louis Van Belleghem verwijst naar zijn tussenkomst met
betrekking tot de bijdrage aan Westtoer tijdens de vorige zitting
van de gemeenteraad. In dit verband heeft hij moeten vaststellen
dat Bredene niet aan bod is gekomen in de reportages in
“Vlaanderen Vakantieland” over de kustwandelroute. Het
raadslid meent dat Westtoer betrokken is bij het totstandkomen
van deze reportages en vraagt dan ook een reactie.



Schepenen Jacques Deroo en Eddy Gryson antwoorden enerzijds dat
Bredene vorig jaar ruim aan bod is gekomen in een reportage in
“Vlaanderen Vakantieland“ en dat anderzijds deze reportages niet
rechtstreeks worden beïnvloed door Westtoer. Schepen Eddy Gryson zal
hierover de nodige toelichting vragen aan Westtoer.
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Punt 14: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, 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 stelt vast en verheugt er zich over dat
de burgemeester in het verleden telkens kordaat heeft
opgetreden tegen overlast door alcoholmisbruik. Hij wenst dan
ook het standpunt te kennen van de burgemeester over de motie
die is goedgekeurd door het sp.a congres inzake legalisering van
cannabis, aangezien het onmiskenbaar is dat ook het gebruik van
cannabis voor overlast kan zorgen.



De burgemeester schetst eerst en vooral de context waarin deze motie is
goedgekeurd op het sp.a congres, maar geeft duidelijk aan persoonlijk geen
voorstander te zijn van de legalisering van cannabis.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Kristof Vermeire
voorzitter
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