VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24/03/2014

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24/02/2014

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 24/02/2014 worden goedgekeurd.

Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Veldstraat)

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 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





Gemeentedecreet d.d. 15/7/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet van 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer










beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/06/2010 houdende opheffen van de
bestaande aanvullende reglementen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Veldstraat

Feiten, context 
en argumentatie

In de Veldstraat was ter hoogte van het huis nr. 20 een parkeerplaats voor
personen met een handicap. De aanvrager is overleden.
Uit navraag van de wijkinspecteur is gebleken dat niemand anders gebruik
maakt van deze plaats zodat deze terug kan worden vrijgegeven. Er wordt
dan ook voorgesteld om deze parkeerplaats voor personen met een handicap
op te heffen.

Verwijzingsdocumenten



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 21/06/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Veldstraat.
Artikel 2
In de Veldstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Veldstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de achtergebouwen
van de Buurtspoorwegstraat. Deze reglementering wordt gesignaleerd door het
verkeersbord E1.
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Artikel 4
In de Veldstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nummer 41, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 5
In de Veldstraat is het parkeren verboden over een afstand van 2 meter langs
weerszijden van de uitrit van de garage gelegen nr. 25.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.

Punt 3: beleidsondersteuning - Brandweer. Uitbrengen van gemotiveerd advies inzake het voorstel
van definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de periode 2006 tot
en met 2010

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, Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne
Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kimberley Rousselle, raadslid

Bevoegdheid



artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming en
de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Juridische
grond



Wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 02/03/2010 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de stopzetting van de procedure tot berekening van de
brandweerbijdragen voor 2008, gemeenterekening 2007
brief van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen namens de
federale overheidsdienst binnenlandse zaken betreffende de definitieve
afrekening forfaitaire bijdragen brandweer 2006 t.e.m. 2010
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Feiten, context 
en argumentatie







beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende kennisneming en
advies over het aandeel van de gemeente in de kosten inzake
brandbeveiliging voor het dienstjaar 2006, vastgesteld op 163.260,60 EUR
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststelling van
het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de strategische nota en de
financiële nota van het meerjarenplan en kennisneming van de toelichting
van het meerjarenplan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/02/2014
betreffende definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer
jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 - aanstellen raadsman
ontwerp van advies aan de gemeenteraad (algemene toelichting en formele
bezwaren tegen voorstel van definitieve afrekening forfaitaire bijdragen
brandweer 2006 t.e.m. 2010)

Op 11/02/2014 heeft het gemeentebestuur een voorstel van definitieve
afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de
jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010 ontvangen. Deze afrekening kon nu pas
worden gemaakt, omdat er sinds 2006 een juridisch vacuüm was ontstaan als
gevolg van de annulering van een koninklijk besluit (d.d. 25/10/2006) door
de Raad van State (arrest nr. 204.782 d.d. 4/6/2010). Dit juridisch vacuüm
werd begin januari 2013 opgelost door een wetswijziging d.d. 14/01/2013
aan de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming.
Overeenkomstig artikel 10 §4, 3° van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de
civiele bescherming beschikt de gemeenteraad over 60 dagen om over dit
voorstel een gemotiveerd advies uit te brengen. In het gegeven geval (zie
verdere onderstaande motivering) zijn er voldoende elementen aanwezig om
het voorstel tot definitieve kostenberekening ongunstig te adviseren.
Wegens de verregaande repercussies voor de gemeente en de techniciteit van
de materie werd door het college van burgemeester en schepenen
ondertussen reeds beslist om Arnoud Declerck van het advocatenkantoor
Advocaten Declerck, Leterme en Partners aan te stellen als raadsman, die de
nodige handelingen kan stellen ter juridische verdediging van de
gemeentelijke belangen. Ook de gemeenten Jabbeke en Alveringem hebben
trouwens deze raadsman aangesteld om hun met Bredene gelijklopende
rechten te verdedigen.
NB: Voor het goede begrip van de verdere motivering van dit dossier is het
van belang om enkele termen en principes voorafgaand toe te lichten.
 Gemeenten zonder eigen brandweerdienst betalen mee in de
brandweerkosten van de korpsen die hen beschermen. Gemeenten
zonder korps noemt men “beschermde gemeenten”. Gemeenten met een
korps noemt men “gemeenten-groepscentra”.
 Gemeenten-groepscentra worden ingedeeld in categorieën. In WestVlaanderen gaat dit over Y-korpsen en Z-korpsen. Z-korpsen zijn de
kleinere (overwegend) vrijwilligerskorpsen, terwijl Y-korpsen de grotere
(semi-) professionele korpsen zijn. (Er bestaat met de C-korpsen in
principe nog een categorie in West-Vlaanderen, maar deze zelfstandige
vrijwilligerskorpsen
vallen
wettelijk
volledig
buiten
de
brandweerkostenberekening.)
 Bredene valt onder de bescherming van Oostende, een Y-korps.
 De berekening van de door te rekenen brandweerkosten is een getrapte
en relatief complexe berekening:
 Stap 1: elk korps dient de gemaakte brandweerkosten in. De
gouverneur controleert of alle ingediende kosten in aanmerking
komen en corrigeert zo nodig de ingediende kosten.
 Stap 2: kleinere Z-korpsen betalen een forfaitaire bijdrage aan de
grotere Y-korpsen, omdat de grotere korpsen bij grotere calamiteiten
sowieso bijstand moeten verlenen aan de kleinere korpsen. Deze
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kostenomslag wordt berekend door de aan te rekenen kosten voor Zcentra forfaitair procentueel op te trekken. Het totale bedrag van de
meerkost die aldus wordt bekomen voor de Z-centra, wordt
anderzijds weer afgetrokken van de kosten die moeten worden
betaald voor Y-centra (op basis van proportionele verdeling tussen de
Y-korpsen).
 Stap 3: voor elk groepscentrum (= gemeente met een korps) wordt
berekend hoeveel ze moeten bijdragen voor hun eigen korps. Dit
gebeurt door een aantal door de gouverneur te bepalen criteria
(waaronder verplicht het aantal inwoners en het kadastraal inkomen)
te vergelijken tussen het groepscentrum en de beschermde
gemeenten. Voor Bredene gebeurt dit meer bepaald door Oostende
te vergelijken met Bredene, aangezien Bredene de enige gemeente is
die onder de bescherming van Y-korps Oostende valt.
 Stap 4: als resultaat van de vorige stappen wordt een bedrag
bekomen dat ten laste valt van de beschermde gemeenten (de
gemeenten zonder korps). Hierbij wordt echter de directe band
tussen centrum en beschermde gemeente losgelaten en wordt in de
plaats hiervan per categorie gewerkt. Bredene valt onder de
bescherming van een Y-korps, waardoor Bredene mee instaat voor de
betaling van de kosten van alle West-Vlaamse Y-korpsen. De
onderlinge verdeelsleutel tussen de beschermde gemeenten die mee
bijdragen aan de betaling van de West-Vlaamse Y-korpsen, wordt
verplicht gemaakt op basis van inwonersaantal en kadastraal
inkomen.
 In West-Vlaanderen worden naast Bredene verder enkel nog Jabbeke en
Alveringem beschermd door een Y-korps. Dit betekent dat deze drie
kleine gemeenten instaan voor het totaal van alle kosten van alle WestVlaamse Y-korpsen die niet rechtstreeks ten laste vallen van de
groepscentra. De facto staan deze drie gemeenten in voor de betaling
van de restkost van de (semi-)professionele korpsen Oostende, Brugge en
Veurne. Dit verklaart waarom precies Bredene, Jabbeke en Alveringem
kosten moeten betalen die fundamenteel hoger liggen dan de andere
kleine West-Vlaamse gemeenten, die slechts bijdragen in de veel lagere
kosten van de Z-korpsen; kosten die ook nog eens worden verdeeld over
een groter aantal beschermde (lees: bijdragende) gemeenten.
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft een voorstel tot
definitieve afrekening van de kosten 2006 tot en met 2010 opgemaakt,
rekening houdende met de voorschotten die de gemeenten in het verleden
reeds hebben betaald. Dit voorstel tot definitieve afrekening zou inhouden
dat Bredene voor de betrokken jaren in totaal nog 2.828.396,41 EUR extra
zou moeten betalen. Concreet werd volgend voorstel aan het
gemeentebestuur overgemaakt:
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Totaal


2006
2007
2008
2009
2010

reeds betaald voorschot
128.659,54 EUR
131.287,29 EUR
134.953,62 EUR
139.458,33 EUR
139.345,72 EUR

nog te betalen
478.048,18 EUR
583.860,22 EUR
566.371,70 EUR
607.122,31 EUR
592.994 EUR
2.828.396,41 EUR

Het gemeentebestuur was op de hoogte dat er voor de genoemde periode
een afrekening van kosten zou worden opgemaakt en heeft hiervoor in
het meerjarenplan 2014 – 2019 een zekere financiële buffer voorzien. De
voorgestelde afrekening valt qua grootteorde echter in niets te
vergelijken met de kosten die in het verleden werden doorgerekend. Ter
illustratie hiervan verwijzen we naar de laatst goedgekeurde definitieve
afrekening (gemeentelijk begrotingsjaar 2006, kosten gelinkt aan
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brandrekening 2005), die ter advies werd voorgelegd aan de
gemeenteraad in zitting van 19/09/2011. Deze afrekening 2005 bedroeg
163.260,60 EUR, of te wel qua grooteorde in lijn met de afrekeningen die
vóór 2005 werden gemaakt en in lijn met de voorschotten die sindsdien
jaarlijks werden gevorderd van de gemeente.
De omvang van de bedragen die nu concreet worden gevorderd door de
gouverneur is dan ook onverwacht en bijgevolg niet (te) voorzien in het
gemeentelijk meerjarenplan 2014 – 2019. Dergelijke onvoorziene
meeruitgaven
hebben
ook
een
directe
impact
op
de
autofinancieringsmarge van het gemeentebestuur en dus ook op de
uitvoerbaarheid van het hele meerjarenplan 2014 – 2019.
In een brief van de gouverneur d.d. 02/03/2010 werden de
gemeentebesturen op de hoogte gebracht van de juridische problemen
die waren opgetreden voor de berekening van de definitieve forfaitaire
brandweerkosten en werd een tijdslijn voorop gezet omtrent de
toekomstige afrekening van de brandweerkosten. Op geen enkel ogenblik
wordt echter melding gemaakt van een ernstige te verwachten wijziging
in de methode van aanrekening.
 Het grote verschil tussen de vroeger berekende bedragen en de
bedragen die nu worden gevorderd aan de gemeente is te wijten aan
een wetswijziging van 14/01/2013 aan de wet van 31/12/1963
betreffende de civiele bescherming en aan de manier waarop deze
wetswijziging wordt geïnterpreteerd en retroactief wordt toegepast.
Onder de oude regeling mocht de kost van het beroepspersoneel van
de groepscentra dat aangerekend werd namelijk “niet meer dan 10 %
uitgaan boven het minimum beroepspersoneel zoals door de koning
vastgesteld”. De gouverneur kon toen wel, “wegens regionale of
lokale omstandigheden, een of meer van die gemeenten machtigen
de kosten in verband met het beroepspersoneel daarboven, geheel of
gedeeltelijk in rekening te brengen. De koning legde de normen vast,
die de gouverneur moest toepassen voor het bepalen van deze
kosten”.
 De genoemde wetswijziging van 14/01/2013 heeft dus een
belangrijke wettelijke plafonnering van door te rekenen kosten
laten wegvallen.
 Tegelijk heeft de wetswijziging bepaald dat het de discretionaire
bevoegdheid van de gouverneur is om bepaalde (financieel
doorslaggevende) normen die bepalend zijn voor de
berekeningsmethode vast te leggen. Vroeger lagen deze ten dele
vast bij Koninklijk Besluit. Het gaat inzonderheid om de bepaling
van het aandeel van de Z-korpsen in de kosten van de Y-centra
(artikel 10 §2, 4°-5°) en de bepaling van het eigen aandeel van
de gemeenten-centrum van een gewestelijke groep (artikel 10
§3).
 De gouverneur heeft zijn discretionaire bevoegdheid om
bepaalde berekeningsnormen vast te stellen (met terugwerkende
kracht) op een wijze toegepast die geen rekening houdt met de
belangen van de door de Y-centra beschermde gemeenten, noch
met de onoverkomelijke financiële problemen die dit met zich
meebrengt voor deze gemeenten. Door de keuze door de
gouverneur van bepaalde berekeningsparameters en forfaitaire
correctiecoëfficiënten heeft dit ervoor gezorgd dat de kostprijs
voor de gemeenten die beschermd worden door een Y-centrum
quasi zijn verviervoudigd. Nochtans bestaat de juridische
speelruimte om de berekening aan te pakken op een manier die
verteerbaar is voor door Y-centra beschermde gemeenten,
bijvoorbeeld door een doorgedreven controle van daadwerkelijk
in aanmerking te nemen brandweerkosten, een hogere
solidariteitsbijdrage door Z-korpsen, berekening van eigen
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Tussenkomsten








bijdragen van groepscentra op basis van meerdere criteria dan
enkel inwoners en kadastraal inkomen, enz… Een gecorrigeerde
berekeningswijze die de oude bijdragen op zijn minst meer
probeert te benaderen zou voor elke West-Vlaamse gemeente
financieel haalbaar moeten zijn. Zoals het er nu voor staat,
dreigt de berekeningswijze er toe te leiden dat de normale
openbare werking in drie (en enkel in drie) gemeenten ernstig zal
worden verstoord.
 De gouverneur heeft zijn berekening laten voorafgaan door
voorlegging aan de Minister van Binnenlandse Zaken die
weliswaar bij brief van 31/01/2014 de berekeningswijze
aanvaardde, maar er (terecht) op wees dat de gehanteerde
forfaitaire percentages in het berekeningsmodel onvoldoende
zijn gemotiveerd.
Een meer omstandige motivering voor het verstrekken van het ongunstig
advies ten aanzien van het voorstel van definitieve afrekening van de
forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2006 t.e.m.
2010 is te lezen in het ontwerp van advies aan de gemeenteraad. Dit ontwerp
van advies zal na goedkeuring integrerend deel uitmaken van de beslissing.

Raadslid Sandy Dobbelaere die vaststelt dat er nu al sprake is voor de periode
tot 2010 van een achterstallig bedrag van 2,8 miljoen EUR en die wenst te
weten wat de financiële impact hiervan zal zijn. Pas in december jl. werd
het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Welke projecten
komen hierdoor in het gedrang? Zal hierover worden teruggekoppeld naar de
gemeenteraad en zal dit aanleiding geven tot een herziening van het
meerjarenplan? Het raadslid stelt vast dat inmiddels een raadsman werd
aangesteld maar wenst te vernemen wat nu de verdere procedure is en
wanneer er duidelijkheid zal zijn over de definitieve brandweerkosten.
Raadslid Kris Opdedrynck die aangeeft dat zijn fractie alle steun wil geven
om een oplossing te geven aan deze problematiek. Niettemin is zijn vraag
eveneens wat de gevolgen zullen zijn als deze bedragen effectief dienen
betaald. Het raadslid wenst ook te vernemen of er plan B bestaat voor de
brandweerkosten.
Moet tegelijkertijd niet worden nagegaan of er
samenwerking mogelijk is met andere korpsen dan Oostende om de
brandweerkosten te drukken?
Raadslid Dirk Cattoir die zich aansluit bij deze vragen en meer concreet
wenst te weten of er geen samenwerking mogelijk is met het korps van De
Haan of Blankenberge.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat dit dossier hem reeds
enkele slaaploze nachten heeft opgeleverd. Indien de gouverneur niet ingaat
op voorliggend advies van de gemeenteraad levert dit immers voor ons
bestuur niet te overziene financiële problemen op. Het is dan ook de
bedoeling om alle juridische stappen te ondernemen. Zo zal, indien niet
wordt ingegaan op het advies van de gemeenteraad, een annulatieberoep
worden ingesteld bij de Raad van State en bij deze Raad van State én bij de
burgerlijke rechtbank een kortgeding worden ingesteld, dit om te vermijden
dat de gouverneur de achterstallige bedragen zou invorderen. De gouverneur
kan immers ambtshalve het bedrag laten afnemen van de bankrekening van
het gemeentebestuur. De raadsman die werd aangesteld door het college
van burgemeester en schepenen (Arnoud Declerck) heeft ruime ervaring
inzake betwistingen over brandweerkosten. De burgemeester schetst wat, in
de huidige stand van zaken, de financiële gevolgen kunnen zijn voor de
gemeente. De achterstallen voor de periode 2006-2013 worden geraamd op 5
miljoen EUR terwijl uit een simulatie van de toekomstige brandweerkosten is
gebleken dat mag gerekend worden op een jaarlijkse meerkost van 400.000
EUR. Inzake de gevolgen hiervan voor ons bestuur, leest de burgemeester
het volgende voor uit de brief die hierover werd gericht aan onze raadsman
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in dit dossier :
“Concreet kan deze jaarlijkse meerkost van 600 000 EUR (niet cumulatief)
volgende gevolgen hebben – bij wijze van voorbeeld :
1) Schrappen van investeringen voor een totaal bedrag van om en bij de 7
000 000 EUR – dit betekent dat gedurende 6 jaar bijna geen enkele straat
kan worden heraangelegd, terwijl dat bepaalde straten noodzakelijk
dienen heringericht te worden - dwingende investeringen inzake
rioleringen worden opgelegd door Europa
2) Schrappen van onze werking ‘buitenschoolse kinderopvang’ waarvan de
netto-kost wordt geraamd op ± dit bedrag : 20 personeelsleden –
belangrijke dienstverlening naar de bevolking toe
3) Opdoeken of sterke afbouw van bepaalde diensten : toerisme, cultuur
(*), sportdienst (*), bibliotheek (*), jeugddienst (*), die dan mogelijks
niet meer als kerntaak zullen worden beschouwd
(*) hierdoor zullen wij niet meer kunnen voldoen aan de Vlaamse
beleidsprioriteiten waardoor die hieraan gekoppelde subsidies kunnen
wegvallen
4) 12 naakte ontslagen van het contractueel kader – op het niveau van
administratief medewerker
5) Noodzakelijke herstellingen aan gebouwen zullen worden uitgesteld
waardoor bepaalde veiligheids- en andere wettelijke normeringen niet
meer zullen worden nageleefd
6) Verlaagde dotatie aan het OCMW – ouderenzorg zal moeten worden
afgebouwd
terwijl er op vandaag een schreeuw is naar meer
opvangcapaciteit voor zorgbehoevenden
7) Verlaagde dotatie aan de politie – veilig van de burgers kan hierdoor in
het gedrang komen
8) Verhoging van de belastingen uit personenbelasting, onroerende
voorheffing of andere nieuwe, te creëren belastingen.
Het meerjarenplan werd zeer doordacht opgesteld, alle elementen werden
met elkaar afgewogen en er werd bovendien al aanzienlijk gesnoeid om alles
binnen de budgettaire mogelijkheden te voorzien.
Strategische
beleidskeuzes werden gemaakt op basis van behoeften die werden
vastgesteld uit verscheidene omgevingsanalyses. De beleidsvisie werden
vertaald in doelstellingen binnen de voorziene beleidscyclus (2014-2019), dit
alles conform de nieuwe wetgeving van de BBC.
Een volledig
planningsproces, met inzet van onze ganse organisatie resulteerde in een
meerjarig beleidsplan, inclusief een uitgewerkte strategische nota
gekoppeld aan de financiële consequenties van de genomen beleidsopties.
Dergelijke, ons inziens, laattijdige beslissing waarbij exuberante kosten
worden aangerekend ruimschoots na de periode waarop ze betrekking
hebben dwingt ons bestuur ertoe onze strategische planning, zoals deze nu
wettelijk is ingebouwd, volledig over boord te gooien en opnieuw over te
stappen naar beslissingen die niet gebaseerd zijn op een doordachte
strategie, maar evenwel op kortzichtige, ondoordachte ideeën.
Onze
organisatie was nochtans overtuigd van alle goede elementen die BBC ons
heeft opgelegd.”
Dat de hogere overheid enerzijds verplicht om oordeelkundig en strategisch
om te gaan met de financiële middelen, maar dat anderzijds eveneens van
hogerhand Bredene en andere gemeenten – ongeveer een maand na de
opmaak van de meerjarenplannen – worden geconfronteerd met niet te
voorziene en exuberante bedragen voor de brandweer, vindt de
burgemeester ronduit schandalig. Wat betreft de planning meent de
burgemeester dat nu eerst alle nodige juridische middelen moeten worden
uitgeput. Er is immers gebleken dat, niettegenstaande diverse tussenkomsten
en démarches, geen politieke oplossing zal worden gevonden voor deze
problematiek. Dergelijke politieke oplossing is dan ook niet zo evident
omdat er bij de lokale besturen tegengestelde belangen zijn. Uit de
simulatie die werd gemaakt blijkt immers dat een aantal steden en
gemeenten i.c. Oostende en Knokke voordeel halen uit de nieuwe
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berekeningswijze. De burgemeester wijst er ook nog op dat Bredene zijn
brandweerbescherming niet op een andere wijze kan organiseren, omdat
onze gemeente wettelijk deel uitmaakt van de hulpverleningszone 1 WestVlaanderen dit samen met (in alfabetische volgorde) Beernem, Blankenberge,
Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke, Middelkerke,
Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
Schepen Eddy Gryson verstrekt de raad nog nadere detailinformatie over de
diverse aspecten van de brandweerkosten (voorstel gouverneur voor de
periode 2006-2010, prognose 2010-2013 en simulatie voor de toekomst op
basis van ontwerp KB). De gedetailleerde gegevens zullen worden bezorgd
aan de raadsleden. Schepen Gryson geeft nog aan dat er een reservefonds
werd aangelegd voor het nieuw zwembad van 4 miljoen EUR en dat in het
slechtste geval dit reservefonds zal moeten worden aangewend voor de
brandweerfacturen over de periode 2006-2013. Dit kan uiteraard gevolgen
hebben voor de realisatie van dit nieuw zwembad. Voor de periode 20142018 dient in de meerjarenplanning dan nog steeds een bedrag gevonden van
1,5 miljoen EUR. Aangezien het financieel resultaat van een meerjarenplan
positief dient te zijn, zal dit ingrijpende gevolgen hebben en leiden tot
besparingen.
Raadslid Louis Vanbelleghem die verwijst naar zijn tussenkomst bij de
vaststelling van het meerjarenplan, meer in het bijzonder dat het zeer
moeilijk is dergelijke plannen op te maken op lange termijn en dat
onvoorziene omstandigheden dergelijke planning makkelijk op de helling
kunnen zetten. Nog geen drie maanden later blijken deze woorden reeds
waarheid te worden.
Schepen Eddy Gryson die repliceert dat in normale omstandigheden het
meerjarenplan een richtsnoer kan zijn voor een doordacht, overwogen en
strategisch beleid.
De beleids- en beheerscyclus heeft duidelijk zijn
meerwaarde indien er geen extreme omstandigheden zijn, zoals deze
waarmee men nu wordt geconfronteerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om het voorstel van definitieve afrekening van de
forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010
ongunstig te adviseren.
Het ontwerp van advies aan de gemeenteraad maakt integrerend deel uit van
deze beslissing.

Punt 4: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Kennisneming van het jaaroverzicht
2013 inzake de gemeentelijke administratieve sancties

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
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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 43 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
jaaroverzicht 2013 inzake de gemeentelijke administratieve sancties


Feiten, context 
en argumentatie



Tussenkomsten





Neemt kennis

De gemeenteraad stelde in zitting van 16/02/2009 een nieuwe algemene
politieverordening vast, die voortaan toelaat om bepaalde inbreuken te
bestraffen aan de hand van gemeentelijke administratieve sancties.
Ter informatie wordt jaarlijks aan de gemeenteraad een jaaroverzicht
voorgelegd dat aangeeft op welke manier de gemeentelijke administratieve
sancties concreet zijn toegepast.

Raadslid Kris Opdedrynck die voorstelt om na te gaan of de GASreglementering niet in die zin kan worden aangepast om eigenaars van
leegstaande handelspanden (bvb. ook de handelspanden die leegstaan buiten
het zomerseizoen) te stimuleren om deze panden in goed onderhouden staat
te brengen zodat ze geen troosteloze aanblik meer bieden.
Burgemeester Steve Vandenberghe vraagt de secretaris dit verder te
onderzoeken.

De gemeenteraad neemt kennis van het jaaroverzicht 2013 inzake de
gemeentelijke administratieve sancties.

Punt 5: beleidsondersteuning - Lokale economie. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement
voor de erkenning en subsidiëring van lokale economische verenigingen (technische aanpassing
reglement in functie van invoering beleids- en beheerscyclus)

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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/12/2011 houdende vaststellen
diverse wijzigingen reglement voor de erkenning en subsidiëring van lokale
economische verenigingen (in functie van invoering gedetailleerde
subsidieregeling)

Feiten, context 
en argumentatie

Begin 2014 voerde het gemeentebestuur met de beleids- en beheerscyclus
(BBC) een nieuw boekhoudkundig stelsel in. In vergelijking met de vroegere
nieuwe gemeenteboekhouding gebeurt de kredietautorisatie binnen de BBC
echter op een veel hoger niveau. Binnen het exploitatiebudget wordt de
kredietautorisatie namelijk in principe vastgesteld op het niveau van het
beleidsdomein (BDOM). Via het intern controlesysteem kunnen hier intern
wel strengere regels worden gehanteerd.
De kredietautorisatie per BDOM kan risico’s inhouden als de formuleringen
van bestaande subsidiereglementen niet worden aangepast. Nu wordt in veel
subsidiereglementen vermeld dat de subsidies worden toegekend op basis van
de beschikbare kredieten, zonder meer. Dit zou betekenen dat het risico zou
kunnen bestaan dat bvb. personeelskredieten zouden kunnen worden
aangewend om subsidies toe te kennen. De minister verwees in zijn
omzendbrief inzake de opmaak van het meerjarenplan en budget naar dit
mogelijke probleem.
Ook in het reglement voor de erkenning en subsidiëring van lokale
economische verenigingen wordt qua kredietbeperking op algemene wijze
verwezen naar de beschikbare kredieten van het budget. Deze bepaling staat
meer bepaald in artikel 8 van het reglement. Om dezelfde vorm van
kredietbewaking te hanteren als eigenlijk bedoeld met het huidige artikel 8,
mag binnen de BBC niet langer worden verwezen naar de “beschikbare
kredieten ingeschreven op het budget”, maar wordt er beter verwezen naar
het meer gedetailleerde “overzicht van de te verstrekken subsidies per
beleidsveld (zie toelichting bij het budget)”.
Concreet wordt voorgesteld om het eerste lid van artikel 8 met ingang van
01/01/2014 als volgt te wijzigen:
 “Binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn vermeld in het
overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld (zie toelichting
bij het budget), kan door het college van burgemeester en schepenen
een werkingssubsidie worden toegekend aan lokale economische
verenigingen die minstens reeds een volledig werkjaar zijn erkend.”
 Ter info: de huidige tekst van het eerste lid van artikel 8 luidt als volgt:
“Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget,
kan door het college van burgemeester en schepenen een
werkingssubsidie worden toegekend aan lokale economische verenigingen
die minstens reeds een volledig werkjaar zijn erkend.”







Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad heft met ingang van 01/01/2014 het reglement voor de
erkenning en subsidiëring van lokale economische verenigingen op. Het
reglement voor de erkenning en subsidiëring van lokale economische
verenigingen wordt met ingang van 01/01/2014 opnieuw vastgesteld.
Het opnieuw vastgestelde reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 6: beleidsondersteuning - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2014-2019
(0130-7318000 en 0130-702001)

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
financiële toestand van de gemeente



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het afgeven van
administratieve stukken voor de aanslagjaren 2014-2019 (0130-7318000 en
0130-702001)
e-mail d.d. 06/02/2014 van Willem Van Damme, Afdeling West-Vlaanderen,
Team Financiën Juridisch / Fiscaliteit

De gemeenteraad stelde in zitting van 19/12/2013 een gewijzigd
belastingreglement vast op het afgeven van administratieve stukken voor de
aanslagjaren 2014-2019. Zoals voorzien werd dit reglement opgestuurd naar
de toezichthoudende overheid voor administratief toezicht.
De toezichthoudende overheid heeft het gemeentebestuur via e-mail
informeel gewezen op een juridisch probleem in het genoemde
belastingreglement. Meer bepaald is het tarief dat wordt aangerekend voor
de afgifte van conformiteitsattesten in strijd met de omzendbrief BB-2011/01
d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen van de
Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende
gemeentefiscaliteit:
 De omzendbrief vermeldt onder de rubriek 3.28.7.2 Aandachtspunten
volgende tekst:
 “De vergoeding voor de afgifte van de conformiteitsattesten inzake
de normen voor huurwoningen bedraagt maximaal 62,50 euro. De
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gemeente kan een lager bedrag vaststellen. De vergoeding voor de
afgifte van conformiteitsattesten inzake kamerwoningen bedraagt
62,50 euro, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde
kamer. De totale vergoeding mag niet meer dan 1250 euro
bedragen.”
 In het gemeentelijk belastingreglement is een tarief voorzien van 125
EUR voor de afgifte van een conformiteitsattest, terwijl dit volgens de
richtlijnen maximaal 62,50 EUR mag bedragen.
Vooraleer dit dossier verder te behandelen vraagt de toezichthoudende
overheid op welke manier het gemeentebestuur deze afwijking kan
motiveren. Voorgesteld wordt om geen bijkomende motivering op te stellen,
maar om integendeel het tarief aan te passen aan de richtlijnen die in de
omzendbrief zijn voorzien. De informatie die in de omzendbrief staat werd
bij de opmaak van het belastingreglement namelijk niet geconsulteerd in het
specifieke geval van het conformiteitsattest. Het tarief voor een
conformiteitsattest dient dan ook te worden beschouwd als een onbedoelde
juridische fout, die middels een aanpassing van het reglement kan worden
rechtgezet.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op de afgifte van administratieve
stukken voor de aanslagjaren 2013-2018 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar
2014.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2014-2019 een belasting geheven op de afgifte van
administratieve stukken.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en valt ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a. afgifte van elektronische identiteitskaarten e.d. (met inbegrip van de
duplicaten):
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een elektronische
identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar is gelijk aan de werkelijke
door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van deze identiteitskaart
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een elektronische
identiteitskaart vanaf de leeftijd van 12 jaar is gelijk aan de werkelijke
door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van deze identiteitskaart
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een Europese
vreemdelingenkaart is gelijk aan de werkelijke door het gemeentebestuur
betaalde kostprijs van deze Europese vreemdelingenkaart
b. afgifte van reispassen:
 het bedrag van de belasting op de afgifte van reispassen is gelijk aan de
werkelijke door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van de reispas,
vermeerderd met 14 EUR
 het bedrag van de belasting op de afgifte van reispassen aan jongeren die
op datum van de afgifte of verlenging van de reispas de leeftijd van 18
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jaar nog niet hebben bereikt is gelijk aan de werkelijke door het
gemeentebestuur betaalde kostprijs van de reispas
c. afgifte van rijbewijzen (met inbegrip van de duplicaten):
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een rijbewijs is gelijk aan
de werkelijke door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van het
rijbewijs
d. afgifte van trouwboekjes:
 de belasting op de afgifte van een trouwboekje bedraagt 20 EUR
 de belasting op de afgifte van een duplicaat van een trouwboekje
bedraagt 20 EUR
e. afgifte van conformiteitattesten:
 de belasting op de afgifte van een conformiteitsattest bedraagt 62,50
EUR per attest
f. afgifte van stedenbouwkundige attesten/inlichtingen:
 de belasting op de afgifte van een stedenbouwkundig attest of
stedenbouwkundige inlichting bedraagt 75 EUR per attest of inlichting.
Artikel 5
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt
afgegeven en geldt voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een
betalingsbewijs afgegeven.
Artikel 6
De belasting wordt ook geheven voor elke mededeling of verstrekking op vraag
van gerechtsdeurwaarders, van getuigschriften, afschriften, uittreksels, enz.
wanneer deze gerechtsdeurwaarders voor particulieren handelen in het kader van
een burgerlijke of handelsprocedure, dit overeenkomstig de ministeriële
onderrichtingen bij brief van de Minister van de Vlaamse gemeenschap d.d.
31/03/1981, verschenen in het Bestuursmemoriaal d.d. 29/04/1981.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing op:
a) de stukken die krachtens een wet, een KB of een andere
overheidsverordening kosteloos dienen te worden afgegeven
b) de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. Die behoeftigheid
wordt vastgesteld wanneer een overtuigend bewijsstuk wordt ingediend
c) de stukken die worden afgegeven aan gerechtelijke of administratieve
overheden
d) de stukken afgegeven aan de gerechtsdeurwaarders, wanneer zij optreden in
een strafrechtpleging of in sociale of fiscale aangelegenheden.
Bovendien blijft de kosteloosheid vanzelfsprekend geboden wanneer zij
instrumenteren voor behoeftigen, krachtens beslissing van het bureau voor
rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het gerechtelijk wetboek.
Artikel 8
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele administratie- en verzendingskosten, in consignatie worden
meegegeven bij de financieel beheerder of bij zijn afgevaardigde, indien het stuk
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
In geval van
particulieren en privé-instellingen die om toezending van allerlei stukken
(getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen, enz.)
verzoeken waarvan de afgifte kosteloos is, zijn zij ertoe gehouden om op het
ogenblik van de aanvraag de administratie- en verzendingskosten te betalen.
Artikel 9
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De belasting en/of de eventuele administratie- en verzendingskosten moeten bij
de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling, wordt de belasting ingekohierd.

Punt 7: personeelsdienst - Personeel. Wijziging van de personeelsformatie

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 75 en 103 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikels 87 §4 en 96 van het Gemeentedecreet
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
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d. 19/12/1974
en latere wijzigingen




Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/02/2012 houdende vaststelling van
de personeelsformatie
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
gunstig advies van het managementteam over het voorontwerp van de
personeelsformatie en het organogram d.d. 21/01/2014
protocol
van
akkoord
d.d.
26/02/2014
van
het
Bijzonder
Onderhandelingscomité (n.a.v. de vergadering op 13/02/2014) inzake het
voorstel tot wijziging van de personeelsformatie
verduidelijking van de voorgestelde wijzigingen
overzicht (ter informatie van de raadsleden) van de contractuele
betrekkingen die op basis van artikel 103 van het Gemeentedecreet niet
opgenomen worden in de personeelsformatie (met vermelding wijzigingen en
volledige opsomming)

Aan de gemeenteraad wordt - op basis van het voorontwerp opgesteld door
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Advies




de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam - voorgesteld om
volgende zaken vast te stellen:
 de algemene personeelsformatie na de wijzigingen van de statutaire, de
uitdovende statutaire en de contractuele (contracten van onbepaalde
duur) personeelsformatie;
 het aangepaste organogram (inclusief de wijzigingen aan de contractuele
betrekkingen die niet opgenomen worden in de formatie).
Met de vakorganisaties werd n.a.v. de vergadering op 13/02/2014 een
protocol van akkoord afgesloten.
Opmerking i.v.m. wijzigingen toezicht en aantonen financiële haalbaarheid:
De financiële haalbaarheid moet - ingevolge de schrapping van artikel 117
van het Gemeentedecreet - niet langer bij de provinciegouverneur
aangetoond worden d.m.v. de financiële nota van het meerjarenplan.
Het besluit moet ingevolge de wijziging van artikel 253 van het
Gemeentedecreet (toezendingsplichtige besluiten) ook niet meer binnen
twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden worden.
In het financieel meerjarenplan van de personeelsbegroting 2014 (periode
2014-2019), zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
19/12/2013, werden de meerkosten op basis van het bezettingsplan en de
voorgestelde wijzigingen van de personeelsformatie, reeds ingecalculeerd.
Op basis van artikel 103 en 104 van het Gemeentedecreet en titel II van het
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 worden enkel de volgende
betrekkingen opgenomen in de personeelsformatie (de opsomming is beperkt
tot de betrekkingen die van toepassing zijn voor ons bestuur):
 de statutaire betrekkingen (met inbegrip van de decretale graden);
 de contractuele betrekkingen om te voorzien in de personeelsbehoeften
voor activiteiten die door een andere overheid gesubsidieerd worden (en
dit, in toepassing van 104 §2 4° Gemeentedecreet) - opmerking: het
voorzien van deze contractuele betrekkingen - in afwijking op statutaire
tewerkstelling - wordt gemotiveerd door expliciet te verwijzen naar de
reden van het voorzien van contractueel personeel;
 de bezette statutaire betrekkingen die overtallig zijn of die het voorwerp
zijn van een andere rangindeling binnen de personeelsformatie.
Contractuele betrekkingen die niet opgenomen worden in de formatie:
 de
contractuele
betrekkingen
voorzien
in
uitvoering
van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden;
 de personeelsleden die in contractueel verband in dienst worden
genomen om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te
voldoen, voor in de tijd beperkte acties, of voor een buitengewone
toename van werk (o.a. jobstudenten).

Het voorontwerp van de personeelsformatie en het organogram is gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 21/01/2014.
Met betrekking tot het voorontwerp van de personeelsformatie en het
organogram werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité n.a.v. de
vergadering op 13/02/2014 een protocol van akkoord afgesloten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De formatie van het statutair personeel wordt als volgt opnieuw vastgesteld (met
aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten en een onderscheid tussen het
administratief en het technisch personeel):
a) administratief personeel
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aantal
1
1
5
1
1
1
8
1
1
1
3
41,5
1
3,5

functie
gemeentesecretaris
financieel beheerder
diensthoofd
communicatieambtenaar
cultuurbeleidscoördinator
coördinator buitenschoolse kinderopvang
deskundige
deskundige milieu/preventieadviseur
sportfunctionaris
bibliothecaris
administratief beleidsmedewerker
administratief medewerker (*)
adjunct-preventieadviseur
bibliotheekassistent

niveau
decretale graad
decretale graad
A1a-A3a
A1a-A3a
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5
C1-C3
C1-C3
C1-C3

(*) waarvan volgende tewerkstellingen voorzien zijn in het kader van de sociale
maribel:
 0,5 voltijdse equivalent - dienst buitenschoolse kinderopvang
 1 voltijdse equivalent - cultuurdienst
 1 voltijdse equivalent - dienst toerisme
b) technisch personeel
aantal
1
1
1
4
15
3,8
6,5

functie
diensthoofd - technische dienst
stedenbouwkundig ambtenaar
deskundige - ruimtelijke ordening
ploegbaas
technisch assistent
technisch assistent/redder
technisch beambte

niveau
A1a-A3a
A1a-A3a
B1-B3
D4-D5
D1-D3
D1-D3
E1-E3

Artikel 2
De uitdovende statutaire personeelsformatie, met - indien van toepassing - de
vermelding van de nieuwe statutaire betrekkingen die geblokkeerd blijven zolang
de overeenkomstige betrekkingen in de uitdovende formatie bezet zijn, wordt als
volgt vastgesteld:
administratief personeel
aantal functie
1
1
1
1

diensthoofd
secretariaat
diensthoofd
financiële dienst
deskundige
beleidsondersteuning
deskundige milieu

niveau
A1a-A3a
A1a-A3a
B1-B3
B1-B3

(geblokkeerde functie in nieuwe
formatie)
(diensthoofd technische dienst
administratie, A1a-A3a)
(deskundige boekhouder, B1-B3)
(diensthoofd
beleidsondersteuning, A1a-A3a)
(deskundige
milieu/preventieadviseur, B1-B3)

Artikel 3
De formatie van het contractueel personeel (contracten van onbepaalde duur) die voorzien wordt in toepassing van artikel 104 §2 4 ° van het Gemeentedecreet -
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wordt als volgt vastgesteld (met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten,
enkel technisch personeel):
technisch personeel
aantal functie
7,6
begeleider buitenschoolse kinderopvang

niveau
D1-D3

Artikel 4
Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld in bijlage 1.
Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: personeelsdienst - Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging

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 105 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikels 87 §4, 105, 253 en 270 van het Gemeentedecreet
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
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974
en latere wijzigingen





Verwijzingsdocumenten







beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/06/2011 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
Wet van 10/04/1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en latere wijzigingen
Programmawet
d.d.
28/12/2011
houdende
wijziging
van
de
pensioenwetgeving
Koninklijk Besluit d.d. 28/12/2011 houdende wijziging van het stelsel van
loopbaanonderbreking
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/11/2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
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Feiten, context 
en argumentatie



rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
verslag aan de Vlaamse regering bij het Besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/05/2011 houdende regeling van de
externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden
onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten
van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter
ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale
overheden met hetzelfde werkingsgebied
Wet d.d. 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de
carenzdag en begeleidende maatregelen
voorontwerp van wijziging van rechtspositieregeling opgemaakt door de
gemeentesecretaris, in overleg met het managementteam op 21/01/2014
protocol van akkoord met opmerkingen d.d. 26/02/2014 van het Bijzonder
Onderhandelingscomité (n.a.v. de vergadering op 13/02/2014) inzake het
voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling
positief advies van de OCMW-raad verleend in zitting van 25/02/2014 inzake
het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling
bijlage 1: voorgestelde wijzigingen van de rechtspositieregeling
bijlage 2: gecoördineerde tekst van de gewijzigde rechtspositieregeling

Aan de gemeenteraad wordt - op basis van het voorontwerp opgesteld door
de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam - voorgesteld om
de rechtspositieregeling (RPR) opnieuw vast te stellen.
Opmerking: het voorontwerp werd na de bijeenkomst van het
managementteam nog op een beperkt aantal punten aangepast n.a.v.:
 het voorafgaand advies van het agentschap voor binnenlands bestuur (via
e-mail op 31/01/2014 en telefonisch op 07/02/2014 doorgegeven aan ons
bestuur);
 het decreet van 17/01/2014 en het besluit van de Vlaamse regering van
06/09/2013 (beide verschenen in het Belgisch Staatsblad van
07/02/2014), waardoor vastbenoemde personeelsleden in deze
hoedanigheid kunnen verder werken tot na hun 65ste verjaardag;
 het voorstel tot het overstappen van papieren op elektronische
maaltijdcheques.
Met de vakorganisaties werd n.a.v. de vergadering op 13/02/2014 een
protocol van akkoord afgesloten, met de volgende opmerkingen:
 selectieprocedures: ACV-Openbare diensten pleit voor de bindende
rangschikking bij selectieprocedures;
 loopbaanonderbreking (algemeen stelsel): de vakorganisaties stellen
voor om aan de betrokken besturen de vraag voor te leggen om de
personeelsleden van het niveau A niet helemaal uit te sluiten van het
gewone stelsel van loopbaanonderbreking, maar om betrokkenen
beperkt in tijd (bijvoorbeeld voor maximum zes maanden) en in
mogelijkheden (bijvoorbeeld enkel vermindering met 1/5 de) en mits
motivering toe te laten.
Conform artikel 270 van het Gemeentedecreet werden de voorgestelde
wijzigingen van de RPR eveneens voor voorafgaand advies voorgelegd aan de
OCMW-raad, die gunstig advies verleend heeft in zitting van 25/02/2014.
De voorgestelde wijzigingen zijn grotendeels te wijten aan de volgende
gewijzigde wetgevingen:
 Wet van 10/04/1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en latere wijzigingen (dwingend: vanaf 01/01/2012 kan
geen gebruik meer gemaakt worden van het recht op halftijdse
vervroegde uittreding, noch van het recht op de vrijwillige
vierdagenweek);
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Programmawet d.d. 28/12/2011 houdende wijziging van de
pensioenwetgeving (dwingend: vervroegd pensioen is niet langer
automatisch mogelijk vanaf 60 jaar);
 Koninklijk Besluit d.d. 28/12/2011 houdende wijziging van het stelsel van
loopbaanonderbreking (met dwingende bepalingen, bijgevolg wordt
voorgesteld om de bepalingen in de RPR te beperken tot niet-RVA
gebonden regelgeving);
 Decreet d.d. 29/06/2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van
15/07/2005 (met dwingende bepalingen betreffende de evaluatie van de
decretale graden);
 Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/11/2012 tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering d.d.
07/12/2007 (met overwegend dwingende bepalingen, die doorgaans al in
werking getreden zijn per 01/02/2013 en volgende zaken regelen:
nationaliteit, lijst erkende diploma’s, kwalificatie selectiebureau, het
vooraf horen van personeelsleden in ontslagprocedures, definitie van
overheden in kader van erkenning anciënniteiten, bevoegd orgaan voor
weddevaststelling,
vergoeding
woon-werkverkeer
andersvaliden,
dienstvrijstelling n.a.v. het geven van bloed, …);
 Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/05/2011 houdende regeling van
de externe personeelsmobiliteit (met facultatieve bepalingen);
 Wet d.d. 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de
carenzdag en begeleidende maatregelen (met dwingende bepalingen,
o.a. het afschaffen van alle proefperiodes voor de contractuele
personeelsleden);
 Decreet d.d. 17/01/2014 tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe
Gemeentewet en het Besluit van de Vlaamse regering van 06/09/2013 tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 07/12/2007 en tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12/11/2010 wat de
definitieve
ambtsneerlegging
betreft
(waardoor
vastbenoemde
personeelsleden in deze hoedanigheid verder kunnen werken na hun 65ste
verjaardag).
Andere wijzigingen houden verband met:
 het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie zoals voorgelegd in
de huidige zitting van de gemeenteraad;
 aanwervings-/diplomavoorwaarden
begeleider
buitenschoolse
kinderopvang: de uitbreiding van de vrijstellingen van een attest
‘begeleider buitenschoolse opvang’ van een door Kind en Gezin erkende
opleiding;
 praktische en andere schikkingen i.v.m. vacantverklaring, afronden
evaluatieprocedure, rechtzetting termijnen beroep ongunstige evaluatie,
vervroegde pensionering, medische controle;
 de invoering van elektronische (i.p.v. papieren) maaltijdcheques;
 hospitalisatieverzekering, nl. een voorstel tot verruiming van het aantal
in aanmerking komende personeelsleden (premie ten laste van het
bestuur) door een aanpassing van de anciënniteitsvoorwaarde (blijft
twaalf maanden, maar hoeft voortaan niet langer bereikt te zijn op 1
januari van het verzekeringsjaar);
 koppeling van de kilometervergoeding met de fiets in het woonwerkverkeer aan het bedrag dat vrijgesteld is van belasting en sociale
bijdragen (vrijgesteld bedrag = 0,22 EUR (vanaf 01/01/2013) t.o.v. 0,20
EUR in de huidige RPR);
 invoering (formalisering) van een afscheidspremie voor gepensioneerden
(bedraagt in het voorstel 125 EUR voor een personeelslid met minstens
vier volledige dienstjaren bij de gemeente, het OCMW en/of het AGB).
Opmerking i.v.m. delegaties in het kader van het dagelijks personeelsbeheer
In de al dan niet voorgestelde wijzigingen m.b.t. artikels 33, 169 en 174 (o.a.
bevoegd orgaan voor vaststelling voltijdse equivalenten arbeidshandicap en
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weddevaststelling) is de vaststelling door de gemeentesecretaris behouden
(i.p.v. een vervangen door de volgende bepaling “het uitvoerend orgaan van
het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel“).
Het voorstel tot behoud van de oorspronkelijke bepaling, nl. vaststelling door
de gemeentesecretaris, impliceert hier een directe delegatie van de
betrokken bevoegdheden door de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris.
Advies





Het voorontwerp van wijziging van de RPR is gunstig geadviseerd door het
managementteam d.d. 21/01/2014.
Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de RPR werd door het
Bijzonder Onderhandelingscomité n.a.v. de vergadering op 13/02/2014 een
protocol van akkoord met opmerkingen afgesloten.
De OCMW-raad heeft over de voorgestelde wijziging van de RPR gunstig
advies verleend in zitting van 25/02/2014.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul)

Besluit

Artikel 1
De rechtspositieregeling, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
27/06/2011, wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage 1 (document bestaande uit
31 pagina’s). Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld in het document in bijlage 2, bestaande uit 324 artikels en 4 bijlagen
(totaal van 108 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld. Dit
document maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 9: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Verlenen van advies over de erkenning van de
orthodoxe parochie HH. Kyrillos en Methodios - Oostende

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 5 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/09/2005 houdende
vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten

Juridische
grond



Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/09/2005 houdende vaststelling van
de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten





brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 20/11/2013 betreffende
orthodoxe parochie HH. Kyrillos en Methodios – Oostende - aanvraag tot
erkenning (inclusief kopie van erkenningsdossier)

Feiten, context 
en argumentatie

In de loop van 2013 startte de orthodoxe parochie HH. Kyrillos en Methodios –
Oostende een dossier op om te worden erkend door de Vlaamse overheid als
zelfstandige orthodoxe parochie. Tot op heden werkte de parochie de facto
als een onderafdeling van de orthodoxe parochie van Brugge.
Aangezien de parochie HH. Kyrillos en Methodios – Oostende onder meer
Bredene als deel van de parochiegrenzen omschrijft, wordt door het
Agentschap Binnenlands Bestuur aan Bredene gevraagd om advies uit te
brengen over deze erkenning. Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 30/09/2005 houdende vaststelling van de criteria voor de
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de
erkende erediensten bepaalt meer bepaald dat dit advies moet worden
uitgebracht door de gemeenteraad.
Bij de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur gericht aan het
gemeentebestuur, is een kopie van het erkenningsdossier gevoegd. Uit
stukken die deel uitmaken van dit erkenningsdossier blijkt onder meer dat:
 orthodoxe Bredenaars effectief gebruik maken van de diensten van deze
parochie;
 het stadsbestuur van Oostende bij monde van schepen voor erediensten
Hilde Veulemans, een aanbevelingsbrief heeft bijgevoegd om deze
parochie te erkennen. Deze aanbeveling wijst onder meer op de
maatschappelijke integratie en de dynamiek van de werking.
Voorgesteld wordt om de gemeenteraad te vragen om een gunstig advies te
verlenen aan de aanvraag tot erkenning.
 Op te merken valt dat de erkenning van de parochie voor Bredene verder
geen praktische of financiële gevolgen heeft. Alle taken en
verantwoordelijkheden die voor de rooms-katholieke eredienst worden
opgenomen door de gemeenten, worden voor de orthodoxe eredienst
opgenomen door het provinciebestuur.
 Ook op provinciaal niveau heeft de erkenning geen noemenswaardige
financiële gevolgen. De parochie HH. Kyrillos en Methodios – Oostende
ontplooit reeds jaren een gesubsidieerde werking, zij het als afdeling van
de parochie Brugge. De erkenning heeft louter tot gevolg dat ze als
zelfstandige parochie kunnen werken.

Verwijzingsdocumenten







Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad verleent gunstig advies over de vraag tot erkenning van de
orthodoxe parochie HH. Kyrillos en Methodios – Oostende.

Punt 10: 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 heeft uit verschillende reacties kunnen
begrijpen dat de startdag van het project “Iedereen Fit” voor vele inwoners
een ontgoocheling is geworden. Uit de reacties blijkt dat deze actie, die met
veel bravoure werd aangekondigd, te weinig pit, te weinig motivatie bevat.
Anderzijds formuleert het raadslid een aantal opmerkingen over het nieuwe
logo. Het raadslid meent weliswaar dat dit nieuw logo geslaagd is, maar wenst
te weten of dit nu toch zo hoogdringend was. In dit verband wijst het raadslid
op de kosten die hiermee gepaard gaan.







Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat voor de actie “Iedereen
Fit” beroep wordt gedaan op een externe partner en dat deze partner
intussen werd gewezen op deze opmerkingen. Inmiddels werd reeds een
nieuwsbrief verdeeld en werden concrete afspraken gemaakt over de
toekomstige acties.
1° schepen Erwin Feys bevestigt dat hierover
onmiddellijk overleg werd gepleegd en de nodige actie ondernomen.
Burgemeester Steve Vandenberghe wijst er ook nog op dat deze actie vooral
sensibiliserend is en dat niet mag worden verwacht dat, zoals dit bvb. bij
Weight Watchers het geval is, intensieve individuele begeleiding zal worden
geboden.
Met betrekking tot het nieuw logo antwoorden schepen Eddy Gryson en de
burgemeester enerzijds dat de kosten die gepaard gaan met dit nieuw
logo/nieuwe huisstijl absoluut beperkt werden gehouden aangezien er nieuwe
bestellingen dienden te gebeuren van briefpapier en vlaggen, maar vooral
ook omdat de omschakeling naar de nieuwe huisstijl (bvb. beplakken wagens)
werd gerealiseerd door de eigen medewerkers. De burgemeester wijst er ook
nog op dat een tijdige vernieuwing van de huisstijl noodzakelijk is.
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Punt 11: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir

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 Dirk Cattoir wenst te weten waarom door het intercommunaal
containerpark van de IVOO niet de tariefregels worden toegepast die door de
Vlaamse overheid zijn opgelegd in het Materialendecreet. Het raadslid stelt
vast dat de opgelegde verplichtingen terzake wel worden toegepast door
Bredene maar dat dit niet het geval is voor de intercommunale waarvan
Bredene deel uitmaakt. Daarenboven moet worden vastgelegd dat ook
tweede verblijvers hier hun afval kunnen deponeren.









Voorzitter Kristof Vermeire die in zijn hoedanigheid van lid van de raad van
bestuur van de IVOO antwoordt dat dit inderdaad totaal onlogisch is en dat
hij hierover dan ook zal interpelleren in de raad van bestuur. De voorzitter
geeft ook aan dat de IVOO hierover eigenlijk ook nog geen formeel standpunt
heeft ingenomen en dat hij de raad van bestuur tijdens de vergadering van
25/04 zal vragen om hierover standpunt in te nemen.
Raadslid Sandy Dobbelaere verduidelijkt nog dat de tarieven die gelden in
een intercommunaal containerpark niet worden vastgesteld door de
intercommunale maar door het stads- of gemeentebestuur waar dit
containerpark is gesitueerd. De huidige situatie is het gevolg van het feit dat
de stad Oostende zich niet conformeert met het Materialendecreet en het
gebruik van hun containerparken gratis laat. Het raadslid licht nog toe dat
een oplossing er zou kunnen in bestaan om aan de hand van
identiteitscontrole de inwoners vreemd aan Oostende toch te laten betalen.
Dit is volgens het raadslid evenwel niet logisch, noch klantvriendelijk en
bijgevolg niet optimaal.
Voorzitter Kristof Vermeire geeft nog aan dat bepaalde gemeenten van het
werkgebied van de IVOO reeds vroeger hun inwoners de toegang hebben
verboden tot het intercommunaal containerpark omdat nog voor de invoering
van het Materialendecreet werd overgegaan tot het aanrekenen van bepaalde
fracties. Desgevallend zal Bredene hiertoe ook verplicht worden, wat
evenwel niet logisch is aangezien dit voortspruit uit het niet naleven door de
intercommunale van de regelgeving.
Raadslid Kris Opdedrynck merkt nog op dat het voor hem heel duidelijk is dat
elk openbaar bestuur de regelgeving moet toepassen.
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namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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