VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/06/2014

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2014

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 26/05/2014 worden goedgekeurd.

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

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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







beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Groenendijkstraat)

Feiten, context 
en argumentatie

Eric Van Autryve is een bewoner van appartement Odyssea III
Groenendijkstraat 4/002 en mindervalide. Hij heeft gevraagd, om indien
mogelijk, aan de brandweg, in de Groenendijkstraat een tweetal
parkeerplaatsen te voorzien voor personen met een handicap in het gebouw
Odyssea III.
De lokale politie heeft op 05/06/2014 gunstig advies uitgebracht voor het
aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
tegenover het huis met nummer 1.
Bewoners van de Odyssea III hebben volgens de lokale politie vaak een
ondergrondse garage die ze voor andere doeleinden benutten.
De volledige parkeerstrook is goed voor achttien voertuigen en algemeen
worden drie parkeerplaatsen voor personen met een handicap aangeraden
per 50 parkeerplaatsen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Groenendijkstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Verwijzingsdocumenten






Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Groenendijkstraat).
Artikel 2
In de Groenendijkstraat wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door middel van een doorlopende witte streep tussen de Eendenstraat en de
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Ganzenstraat, aan de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Groenendijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, op 5 m van de aansluiting met de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse 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 4
In de Groenendijkstraat, tussen de Turkeyenlaan en de Driftweg, wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Turkeyenlaan naar
de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Driftweg tot aan de
Eendenstraat;
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Ganzenstraat tot aan de
Zwanenstraat;
- aan de zijde van de even huisnummers tussen de Ganzenstraat en de
Eendenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 6
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nummer 84 is het parkeren
voorbehouden aan personen met een handicap.
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 7
In de Groenendijkstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap
- ter hoogte van het huis nummer 76
- rechtover het huis nummer 185
- tegenover het huis nummer 1 (net voorbij de doorsteek).
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 8
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de even huisnummers vanaf hoek Doornenbilkstraat,
richting Driftweg, over een afstand van 6 m;
- langs de zijde van de even huisnummers, meer bepaald ter hoogte van het
huis Groenendijkstraat nummer 60
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 9
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In de Groenendijkstraat, langs de zijde van de even huisnummers, meer bepaald
ter hoogte van het huis nummer 98, over een afstand van 6 m, is het parkeren
van 7 tot 19 u beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit van maandag
tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van het onderbord “van 7 tot 19u – maximum
30 minuten – van maandag tot en met zondag”.
Artikel 10
In de Groenendijkstraat is het parkeren voorbehouden aan personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale verkeersborden ZE9b en
ZE9b’.

Punt 3: beleidsondersteuning - Brandweer. Uitbrengen van gemotiveerd advies inzake het tweede
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, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

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



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende 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
brief d.d. 15/05/2014 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
namens de federale overheidsdienst binnenlandse zaken betreffende een
tweede voorstel van definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer
2006 t.e.m. 2010
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ontwerp van advies aan de gemeenteraad (algemene toelichting omtrent het
tweede voorstel van definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer
2006 t.e.m. 2010)

Feiten, context 
en argumentatie

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. Net als tien van de
achtentwintig andere gemeenten die dit voorstel moesten adviseren, heeft
Bredene dit voorstel negatief geadviseerd.
Vanwege het groot aantal negatieve adviezen heeft de gouverneur een
tweede voorstel van definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen voor
de brandweer voor de jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010 opgemaakt. Dit
tweede voorstel werd ontvangen op 16/05/2014.
De procedure ten aanzien van het tweede voorstel blijft identiek als die voor
het eerste voorstel: de gemeenteraad beschikt over 60 dagen tijd om
hierover een gemotiveerd advies uit te brengen.
De berekeningswijze is in het tweede voorstel grotendeels gelijk gebleven
aan het eerste voorstel. In dit tweede voorstel wordt echter een
correctiefactor toegepast voor de aanwezigheid van Seveso-bedrijven. De
gouverneur houdt rekening met “hoogdrempelige Seveso-bedrijven” en
“laagdrempelige Seveso-bedrijven”. In de praktijk is de Seveso-correctie een
volledig arbitrair toegepaste correctiefactor, die eigenlijk als passe-partout
geldt voor alle verschillen tussen grote en kleine gemeenten. Het tweede
voorstel is dan ook financieel heel wat voordeliger voor kleinere gemeenten.






Verschil tussen oorspronkelijk en tweede voorstel:
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2006 - 2010





Oorspronkelijk
606.707,72 EUR
715.147,51 EUR
701.325,32 EUR
746.580,64 EUR
732.339,72 EUR
3.502.100,91 EUR

Nieuw
389.753,24 EUR
465.791,05 EUR
456.158,16 EUR
490.199,41 EUR
486.296,82 EUR
2.288.198,68 EUR

Verschil
- 216.954,48 EUR
- 249.356,46 EUR
- 245.167,16 EUR
- 256.381,23 EUR
- 246.042,90 EUR
- 1.213.902,23
EUR

In de praktijk komt dit tweede voorstel neer op een nog te betalen bedrag
van 1.614.494,18 EUR voor de periode 2006 – 2010, aangezien er voor deze
periode ook reeds voorschotten zijn betaald. Voorlopig werd hiervoor in de
budgetten van vorige dienstjaren een bedrag gebudgetteerd van ongeveer
737.000 EUR. Voor de periode 2006 – 2010 zou met andere woorden ongeveer
880.000 EUR krediet moeten worden bij voorzien.
Ten aanzien van het tweede voorstel van definitieve afrekening van de
forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2006 t.e.m.
2010 kunnen net als tegen het eerste voorstel diverse juridische bezwaren
worden gemaakt. De juridische bezwaren die tegen het eerste voorstel
werden gemaakt, gelden ook grotendeels voor dit tweede voorstel. Ons
inziens dienen enkel de diverse bezwaren die werden gemaakt over de
schending van de beginselen van behoorlijk bestuur gedeeltelijk te worden
afgezwakt, aangezien de gouverneur in zijn tweede voorstel bedragen
formuleert die zowel gelijker zijn voor alle West-Vlaamse gemeenten, als
meer in lijn liggen met de bedragen uit het verleden. Niettemin zijn we van
mening dat de juridische bezwaren die kunnen worden gemaakt over het
tweede voorstel van definitieve afrekening in de praktijk niet langer
opwegen tegen het bekomen eindresultaat. Het eindresultaat van het tweede
voorstel past de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming op
zijn minst naar de geest toe, door een duurzaam haalbaar financieel
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Tussenkomsten







solidariteitsmechanisme uit te werken. Dit solidariteitsmechanisme is
bovendien reeds een duidelijke voorafspiegeling van het mechanisme dat
vanaf 2014 zal worden gehanteerd binnen de hervormde brandweerzones en
waarbij van de beschermde gemeenten een grotere bijdrage zal worden
gevraagd dan vroeger (voor 2006) gebruikelijk was. Los van de bezwaren die
dus
kunnen
worden
gemaakt
over
de
manier
waarop
dit
solidariteitsmechanisme tot stand is gekomen, heeft het zeker ook voldoende
verdiensten om het niettemin te steunen:
 het tweede voorstel hanteert als uitgangspunt nog steeds dat de
dienstverlening die een Bredenaar krijgt van de brandweer niet wezenlijk
kleiner is dan de dienstverlening die een Oostendenaar krijgt
 eveneens hanteert het tweede voorstel het wettelijk verankerde erincipe
dat de dienstverlening die een gemeente krijgt van een professioneel Ykorps groter is dan de dienstverlening die een gemeente krijgt van een
kleiner Z-korps
 het tweede voorstel onderkent nu echter ook dat er naast gelijkenissen,
ook wezenlijke verschillen zijn tussen centrumgemeenten en beschermde
gemeenten. Deze wezenlijke verschillen (zoals de aanwezigheid van
Seveso-bedrijven) hebben een weerslag op de noodzakelijke
brandweerkosten, maar genereren daarnaast ook inkomsten (bv.
verdelingsmechanismen Gemeentefonds, belastingen,…) die niet
gelijkmatig over centrumgemeenten en beschermde gemeenten worden
verdeeld. Enkel de kosten gelijkmatig verdelen, zoals in het eerste
voorstel gebeurde, levert ons inziens dus een fundamenteel oneerlijk
resultaat op. In het tweede voorstel wordt dit opgevangen door een
correctiefactor toe te passen.
Voorgesteld wordt om in de motivering van het advies van de gemeenteraad
in algemene zin te verwijzen naar de diverse juridische bezwaren omtrent de
berekeningswijze, zoals deze reeds werden geformuleerd als onderdeel van
het oorspronkelijke gemotiveerd advies over het eerste voorstel van
kostenafrekening.
Voorgesteld
wordt
verder,
dat
ons
bestuur
niettegenstaande de aanvechtbare manier waarop het resultaat (het voorstel
van bijdrage) tot stand is gekomen, zich wel kan vinden in het resultaat zelf.

Raadslid Anuschka Steen die aangeeft dat haar fractie het jammer zou vinden
mocht voorliggend voorstel van de gouverneur gunstig worden geadviseerd.
Er is immers in vergelijking met vorig voorstel niets fundamenteel gewijzigd.
Het retroactief karakter van de aanrekening van de brandweerkosten blijft,
aldus het raadslid, een aanfluiting van de principes van behoorlijk bestuur.
De fractie kan zich vinden in de geest van de nota wat betreft de solidariteit
tussen de gemeenten voor zover de verdeling billijk is, wat hier echter niet
het geval is. Een bedrag voor Bredene dat het dubbel zou zijn van de eerder
betaalde voorschotten lijkt de N-VA-fractie wel billijk. In het huidig voorstel
blijkt het aandeel van Bredene echter veel hoger.
Raadslid Dany Hollevoet die meent dat de N-VA-fractie het voorstel niet goed
heeft gelezen aangezien het een voorwaardelijk positief advies is dat precies
rekening houdt met de door de N-VA geformuleerde bezwaren. Anderzijds
moet hij vaststellen dat in het besluit zelf niet staat vermeld dat het hier
een voorwaardelijk advies betreft. Hij stelt dan ook voor om dit besluit als
volgt aan te vullen: “(…) de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de
jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010 voorwaardelijk gunstig te adviseren (…)”.
Burgemeester Steve Vandenberghe die wijst op het belang van dit dossier,
die stelt de bezorgdheden van de fractie te begrijpen en die voorstelt om in
ieder geval in te gaan op het voorstel van raadslid Hollevoet om in de
gemeenteraadsbeslissing duidelijk aan te geven dat het hier een
voorwaardelijk gunstig advies betreft. De burgemeester geeft ook nog aan
dat het college zich juridisch heeft laten adviseren in dit dossier en dat er
inderdaad juridische bezwaren kunnen worden opgeworpen en zodoende dit
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nieuw voorstel niet goed te keuren. De burgemeester wijst echter ook op de
onderhandelingen die nog dienen gevoerd binnen de nieuwe brandweerzone
inzake de verdeling van de brandweerkosten vanaf 2015. Indien inzake de
kosten van het verleden geen goodwill aan de dag wordt gelegd door de
kleinere gemeenten, mag dit ook niet verwacht worden van de grotere
steden wat betreft de toekomstige kosten. Er moet immers met Oostende,
Brugge en Knokke tot een akkoord worden gekomen over een billijke
verdeling van de brandweerkosten voor de toekomst. Dit voorwaardelijk
gunstig advies moet dan ook gezien worden als een signaal naar deze
gemeenten dat naar een billijke verdeling wordt gezocht. De burgemeester
hoopt dan ook dat dit gunstig advies mee kan zorgen voor een definitieve
oplossing zodat er duidelijkheid komt over de financiële gevolgen en er een
definitief meerjarenplan kan worden opgemaakt.
Stemmen

Met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Anuschka Steen en
Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

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

Punt 4: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen van diverse wijzigingen
aan de algemene politieverordening (aanpassing aan nieuwe juridische basis - nieuwe afdeling
brandveiligheid dansgelegenheden - diverse kleine aanpassingen afdeling 4.2)

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid




artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 2 van de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
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Juridische
grond




artikels 119bis, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
ontwerp diverse aanpassingen aan de algemene politieverordening


Feiten, context 
en argumentatie







Naar aanleiding van een aantal van elkaar losstaande oorzaken, wordt
voorgesteld om de algemene politieverordening aan te passen. In totaal gaat
het over drie oorzaken, die hieronder een per een worden toegelicht.
Nieuwe rechtsgrond:
 Op 01/01/2014 is de nieuwe wet d.d. 24/06/2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties in werking getreden. Deze wet
vormt voortaan de belangrijkste juridische grond inzake de
gemeentelijke administratieve sancties, al zijn er wel nog steeds een
aantal artikels van de Nieuwe Gemeentewet die van kracht blijven
 Inhoudelijk sluit de nieuwe wet grotendeels aan op het vroegere (en nu
opgeheven) artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, waardoor de
impact op de algemene politieverordening van Bredene beperkt is. Toch
dringen zich ook enkele aanpassingen aan de verordening op ten gevolge
van de nieuwe rechtsgrond:
 artikels 7.2.1 en 7.2.3 verwijzen naar opgeheven onderdelen van
artikels van de Nieuwe Gemeentewet. De rechtsgrond dient hier dus
vervangen te worden door de nieuwe rechtsgrond
 artikel 7.2.1 heeft als doel om een gemeentelijke administratieve
boete op te leggen van maximaal 250 EUR voor meerderjarigen en
een gemeentelijke administratieve boete van maximaal 125 EUR voor
minderjarigen tussen zestien en achttien jaar. Aangezien de nieuwe
rechtsgrond voortaan toelaat om hogere boetes op te leggen en om
boetes op te leggen vanaf veertien jaar, dient de tekst van artikel
7.2.1 voortaan explicieter te worden uitgeschreven om de
oorspronkelijke reikwijdte van het artikel in ere te herstellen
 indien de politieverordening voorziet in mogelijke boetes aan
minderjarigen, dient voortaan ook een luik te worden opgenomen in
verband met de bemiddelingsprocedure. Bovendien kan de persoon
die bemiddelt in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties niet langer de sanctionerend ambtenaar zelf zijn.
Brandveiligheid:
 De brandweer van Oostende heeft het gemeentebestuur officieus de
vraag gesteld om opnieuw bepalingen omtrent de brandveiligheid op te
nemen inzake lokalen met dansgelegenheid. In het oude algemeen
politiereglement waren dergelijke voorschriften aanwezig
 Deze voorschriften gelden enkel in de uitzonderingsgevallen die niet
geregeld zijn door wetgeving (voornamelijk Vlarem-wetgeving)
 Voorgesteld wordt om voor deze lokalen de brandveiligheidsrichtlijnen
over te nemen die ook in Oostende worden opgelegd en die daar de
goedkeuring van de brandweer wegdragen
 Voorgesteld wordt om inbreuken op deze afdeling in navolging van
Oostende strafbaar te stellen met politiestraffen in plaats van met
administratieve geldboetes.
Diverse kleine aanpassingen afdeling 4.2:
 Op basis van enkele praktijkervaringen wordt door de ploegbaas van het
gemeentelijk containerpark gevraagd om enkele beperkte aanpassingen
aan te brengen aan de politieverordening.
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duidelijk opnemen dat identificatiemiddelen om toegang te krijgen
tot het containerpark strikt persoonlijk zijn
opnemen van een artikel dat aangeeft dat gebruikers van het
containerpark de bevelen van de bevoegde personen dienen op te
volgen. Inbreuken op dit artikel zouden strafbaar worden gesteld via
een administratieve geldboete. Merk op dat de bedoelde bevelen
geen betrekking hebben op het verkeerd deponeren van afval, want
dit is reeds geregeld, maar eerder op het moedwillig niet opvolgen
van richtlijnen die de goede orde of het vlot verkeer op het park
belemmeren. Voorgesteld wordt om een artikel te voorzien naar
analogie van artikel 6.1.6 (niet opvolgen van bevelen van bevoegde
personen door strandgebruikers).

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt diverse aanpassingen van de algemene politieverordening
vast, zoals gedetailleerd in het ontwerp van diverse aanpassingen aan de
algemene politieverordening:
 wijziging artikel 4.2.6
 toevoeging nieuw artikel 4.2.10
 toevoeging nieuwe afdeling 6.3. Lokalen met dansgelegenheid
 wijziging artikel 7.2.1
 wijziging artikel 7.2.3
 toevoeging nieuwe afdeling 7.3. Bemiddeling
Het ontwerp van diverse aanpassingen van de algemene politieverordening maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 5: technische dienst - Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Vaststelling plannenregister

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
01/09/2009, gewijzigd bij decreet van 18/11/2011
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/05/2000 houdende bepaling van de
nadere regels voor de opmaak en actualisering van het plannenregister, zoals
tot op heden gewijzigd

technische richtlijn versie 2.0 in werking getreden d.d. 01/07/2011 voor
digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister
opmerkingen d.d. 12/08/2010, 18/03/2014 en 26/03/2014 van de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar betreffende het plannenregister
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 10/06/2014
betreffende plannenregister

Elke gemeente is verplicht om een plannenregister op te maken, te
actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren volgens de
bepalingen van de VCRO.
Het digitaal aanmaken van het plannenregister is nog niet verplicht, toch
wordt het sterk aangeraden om reden van toegankelijkheid, hergebruik,
archivering, beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, het afleveren van
uittreksels uit het plannenregister, vastgoedinfo, enz.
De richtlijn voor de opmaak van het plannenregister werd opgemaakt met als
doel de uitwisseling van deze digitale geografische data te harmoniseren
Het plannenregister bevat:
- de verordende grafische plannen en de bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de plannen van
aanleg evenals de niet vervallen ontwerpen van dergelijke plannen
- de delen van de vigerende plannen waarop een voorkooprecht geldt ter
verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan
- de aanduiding van de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van
een planologische bestemmingswijziging die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding,
een
planbatenheffing,
een
kapitaalschadevergoeding of een gebruikersschadevergoeding
- de rooilijnplannen
- de onteigeningsplannen
- de stedenbouwkundige verordeningen, de bouwverordeningen en de
verkavelingsverordeningen.
Sedert de overmaking van het plannenregister aan de planologische ambtenaar
werden diverse plannen en rubrieken van het register gewijzigd, de richtlijnen
voor de opmaak werden aangepast, vanuit de Vlaamse Overheid werden
opmerkingen geformuleerd naar correctheid en interpretatie van bepaalde
velden. Bijgevolg werden verschillende aanpassingen doorgevoerd en een
tussentijdse controle uitgevoerd.
Het plannenregister werd opgemaakt volgens de nieuwe richtlijnen voor de
digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister zijnde een
vectorieel bestand met plancontouren.
De opmaak van een vectorieel bestand met plancontouren conform de nieuwe
richtlijnen impliceert dat de planinventaris inherent is aan de plancontouren.
Het voorliggende plannenregister bestaat uit een dataset, zijnde een shapefile
met plancontouren waaruit alle informatie die in de planneninventaris staat
geïntegreerd is.
In het plannenregister van Bredene zijn op heden volgende plannen volgens de
formele bijlage opgenomen:
procstap datum
d_bs
naam
BG
13/03/2009
03/04/2009 Middenkust-Oost
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BG

15/05/2009

22/06/2009

BG

22/03/2013

22/04/2013

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

19/09/2005
29/08/2013
22/01/2009
22/01/2009
05/02/2009
22/01/2009
17/12/2009
01/09/2011
14/03/2013
14/03/2013
13/07/2001
26/01/1977

30/09/2005
17/09/2013
06/03/2009
06/03/2009
20/03/2009
06/03/2009
03/02/2010
23/09/2011
12/04/2013
12/04/2013
31/10/2001
10/03/1977

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

21/09/1992
24/12/1998
01/12/2000
01/02/2006
07/01/1992
11/08/1986
05/08/1994
17/11/1994
06/04/1987
05/11/1985

03/03/1993
01/04/1999
10/01/2001
28/02/2006
18/03/1992
18/11/1986
18991230
18991230
18991230
18991230

BG

29/04/1997

07/05/1997

BG

8/07/2005

10/08/2005

BG

26/04/2011

23/06/2011

BG

10/06/2011

02/08/2011

BG

05/07/2013

8/10/2013

BG

23/07/2008

04/09/2008
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Afbakening stedelijk gebied
Oostende
Afbakening zeehavengebied
Oostende
Strand en Dijk Bredene
Strand en dijk Bredene
Ambachtelijke zone Noord-Ede
Zeelaan Deel 1
Maria Duyne
Parkbos
Breeweg
Kop van 't Sas
Camping
Camping
Algemeen
origineel gewestplan Oostende Middenkust
Batterijstraat
Duinen
Toeristisch recreatiepark
Groenendijk
Ambachtelijke zone Noord-Ede
Zeelaan deel 1
Horecazone
Dorpskom
Koningin Astridlaan
Maria Duyne
Besluit van de Vlaamse regering van
29/04/1997 houdende vaststelling
van een algemene bouwverordening
inzake wegen
Besluit van de Vlaamse regering van
08/07/2005 houdende vaststelling
van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening
inzake openluchtrecreatieve
verblijven en de inrichting van
gebieden voor dergelijke verblijven
Gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake het verbod van
bouwactiviteiten en plaatsing van
materialen op wegen en voetpaden
gedurende het zomerseizoen
Besluit van de Vlaamse regering tot
vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid
Besluit van de Vlaamse regering van
05/07/2013 houdende vaststelling
van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en
hemelwater
Provinciale stedenbouwkundige

11

BG
BG
BG



07/01/1992
22/01/2009
02/05/1997

18/03/1992
06/03/2009
05/05/1997

verordening inzake het overwelven
van baangrachten
Ambachtelijke zone Noord-Ede
Parkbos
voet- en fietsweg tussen Koningin
Astridlaan en de gemeenschapszone

Na de vaststelling van het plannenregister wordt de beslissing aangetekend en
per email overgemaakt aan het Agentschap Ruimte Vlaanderen – West
Vlaanderen. Een afschrift van deze beslissing wordt samen met een afschrift
van de email aangetekend toegestuurd aan de planologische ambtenaar en de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
De gemeente krijgt bij het conform verklaren van het plannenregister een
subsidie van de Vlaamse regering. Dit forfaitair bedrag is bepaald op 3.718,40
EUR en wordt verhoogd met 24,79 EUR per gemeentelijk plan opgenomen in
het eerste conform verklaarde plannenregister.



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het plannenregister opgemaakt conform de bepalingen
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en volgens de nieuwe richtlijnen
voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister,
versie 2.0., vast.

Punt 6: technische dienst - Planologisch attest Ruiterhof Bredene bvba, Sluizenstraat 133

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 10§8 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2013 tot
bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest

Juridische
grond



Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
01/09/2009, gewijzigd bij decreet van 18/11/2011
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Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2013 tot bepaling van de nadere
regels inzake het planologisch attest
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/06/2009 tot aanwijzing van de
instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/03/2002 houdende definitieve
vaststelling van het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen
Ministerieel Besluit d.d. 12/02/2014 houdende definitieve vaststelling van
een herziening van het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 15/05/2009 houdende goedkeuring van
het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal stedelijk
gebied Oostende’
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen d.d.
09/10/2006 houdende goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Bredene
aanvraagdossier planologisch attest op naam van Ruiterhof Bredene bvba
voor het bedrijf gelegen Sluizenstraat 133

De functie van manege is niet verenigbaar met de huidige bestemmingen
‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ en ‘woongebied’ volgens het
Gewestplan. Teneinde de uitbating van de manege te continueren en de
uitbreiding van de bedrijfsaccommodatie mogelijk te maken, werd een
aanvraag door bvba Ruiterhof Bredene ingediend tot het bekomen van een
planologisch attest. Bij aflevering van een (gedeeltelijk) positief attest is de
gemeente er toe gehouden binnen het jaar een voorontwerp van een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken.
Het bedrijf ligt volgens het gewestplan voor een gedeelte van 40 m diepte
palend aan de Sluizenstraat in woongebied en voor het grootste gedeelte in
agrarisch landschappelijk waardevol gebied. Langs de Sluizenstraat aan
weerszijden van de inrit van het bedrijf bevindt zich lintbebouwing. Het
achterliggend gebied waarin de hoofdactiviteiten en gebouwen van de
onderneming zich bevinden, wordt gekenmerkt als open poldergebied. De
ontsluiting gebeurt in de Sluizenstraat die een belangrijke invalsweg is en
aansluit op de N9 (Brugsesteenweg). Het bedrijf is gelegen binnen de grenzen
van het afgebakend regionaal stedelijk gebied Oostende. De site zelf wordt
beschouwd als een randstedelijk landbouwgebied waarbij de bestaande
manege uit het agrarisch gebied gehouden wordt, omdat deze grond
structureel aangetast is. Het wonen en andere functies kunnen behouden
blijven.
Begin de jaren 1980 werden de bestaande landbouwactiviteiten vanuit de
Dorpsstraat gelokaliseerd naar de huidige locatie langs de Sluizenstraat. De
activiteiten evolueerden geleidelijk van activiteiten met landbouwpaarden
naar activiteiten met onderrichtpaarden en het familiebedrijf oriënteerde
zich op manegewerking en pensionpaarden. Het accent kwam te liggen op
het recreatieve waarbij de omliggende akkerlanden omgevormd werden tot
graasweiden. Vandaag omvat de onderneming ongeveer 30 manegepaarden
en 60 pensionpaarden en diverse hieraan gebonden activiteiten, waaronder
het professioneel africhten van paarden, kopen en verkopen van paarden,
organiseren van strandwandelingen, organiseren van sportkampen,
hippotherapie en landbouwbedrijvigheid met permanent grasland (± 13 ha).
De aanvraag heeft betrekking op alle gewenste wijzigingen t.o.v. de
bestaande toestand, wat betreft constructies, functies en grondgebruik, met
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vermelding van de afmetingen van gebouwen en verhardingen en de
voorgenomen verwijdering of gewenste regularisatie van eventuele niet
vergunde constructies, niet vergunde functies of grondgebruik. De gewenste
uitbreidingen zijn voorzien voor de cafetaria en de nieuwe opslagloods. Het
uitbreiden van de cafetaria met terras aan de voorzijde heeft een beperkte
ruimtelijke impact op de omgeving. De uitbreiding van de binnenpiste sluit
aan op de bestaande gebouwen. Deze gevraagde uitbreidingen samen met de
regularisatie van de verschillende constructies betekenen geen uitdeining van
bebouwing in de open ruimte. De vooropgestelde nieuwe loods voor stro en
hooi daarentegen sluit niet aan bij de huidige uitbating.
De korte termijnbehoefte van Ruiterhof Bredene bvba omvat:
 het
renoveren
en
herstructureren
van
de
bestaande
bedrijfsinfrastructuur:
 ontmantelen en vernieuwen van het bestaand sanitair blok
 ontmantelen van de bestaande cafetaria en omvormen naar
leslokaal, polyvalente ruimte, douches, centrale ingang en lounge bar
 omvormen van de bestaande binnenpiste naar stapmolen, gesloten
paddock en paardenstallen
 regularisatie van diverse in overtreding opgerichte constructies:
 aangelegde buitenpiste
 aangelegde verharding die wordt gebruikt als parking voor voertuigen
 bouwen van een machineberging achteraan op het terrein
 aangelegde verharding in functie van vlotte circulatie achteraan
 aanleggen van een paddock
 uitbreiden van het hoofdgebouw met een binnenpiste en cafetaria
 bouwen van een open loods voor opslag van hooi en stro.
Het richtinggevend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
vermeldt dat de site van de manege uit het agrarische gebied mag gehouden
worden, gezien de structurele aantasting van het agrarisch gebied.
Het bedrijf is hoofdzakelijk vergund. Volgende stedenbouwkundige aanvragen
werden door het college van burgemeester en schepenen behandeld:

1980/221: bouwen van een manege met appartement - vergund d.d.
11/08/1980

1982/269: bouwen van een bergplaats - vergund d.d. 02/08/1982

1984/154: toebouwen van hangaars - niet vergund

1986/307: regularisatie voor het bouwen van een tweede hangaar
(stallingen) - vergund d.d. 26/08/1986

1991/272: regularisatie uitbreiden van manege - vergund d.d.
26/05/1992

2006/200: bouwen van een binnenpiste met geïntegreerde woning,
afbraak en bouwen nieuwe berging, uitbreiden van bestaande
cafetariaruimte, het verplaatsen van de stapmolen en uitbreiden van de
berging – weigering d.d. 30/07/2007

2010/182: regularisatie van de bestaande manege-infrastructuur tot
het bekomen van een functiewijziging in agrarisch gebied – niet vergund.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag tot
planologisch attest voor het bedrijf Ruiterhof Bredene bvba, gelegen
Sluizenstraat 133 binnen de zestig dagen na afgifte van het ontvangstbewijs
onderworpen aan een openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 03/02
t.e.m. 05/03/2014.
Het college van burgemeester en schepenen verstuurde uiterlijk de
veertiende dag voor de aanvang van het openbaar onderzoek de adviesvragen
over de aanvraag naar de aangewezen instanties, die over een eventueel op
te maken ruimtelijk uitvoeringsplan advies moeten geven. De Gecoro
bundelde alle adviezen en opmerkingen.
Volgende instanties brachten advies uit:
Departement Landbouw en Visserij
adviseert het planologisch attest gunstig onder volgende voorwaarden:
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Advies

opname in de aanvraag van het noordelijke perceel, kadastraal gekend
sectie C nr. 827d, dient gemotiveerd
- de bouw van de opslagplaats dient bij het bestaande gebouwencomplex
geïntegreerd.
Departement Ruimte Vlaanderen–gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
Het planologisch attest wordt gunstig geadviseerd voor de korte
termijnbehoeftes, mits inplanting van de opslagplaats voor stro en hooi op de
bestaande grindverharding en het aanleggen van een groenscherm t.o.v. het
poldergebied.
VMM
Gunstig advies
Provincie – Ruimtelijke Planning
De deputatie adviseert de aanvraag tot planologisch attest gunstig, wat
betreft de bestendiging op de huidige locatie en voorwaardelijk gunstig, wat
betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn.
Voorbehoud wordt gemaakt op de geplande ontwikkelingen gezien niet uit de
aanvraag is af te leiden wat de impact is van de ontwikkelingen op de
woonomgeving en landschap. Een duidelijke omschrijving van de functies
waaruit blijkt dat de manege de belangrijkste functie blijft, is vereist.
Intern advies mobiliteit
Gunstig advies gezien de regularisatie en de geplande uitbreiding de
leefbaarheid en veiligheid in de Sluizenstraat niet negatief zal beïnvloeden.
Nieuwe Polder van Blankenberge
Gunstig advies, met volgende bijkomende voorwaarde:
het verlies aan buffercapaciteit voor het watersysteem door bebouwing en
verharding op het volledige bedrijf dient in het kader van de watertoets
gecompenseerd te worden volgens norm van 330 m³ per ha verharde
oppervlakte met een ledigingsdebiet van maximum 10l/sec/ha.
De aanvraag tot planologisch attest voor het bedrijf Ruiterhof Bredene bvba,
gelegen Sluizenstraat 133 werd mits voorwaarden door de GECORO gunstig
geadviseerd wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige
locatie.

Met het afleveren van een positief planologisch attest engageert het
gemeentebestuur zich tot het opmaken van een nieuw bestemmingsplan. Zij
zal binnen het jaar aan deze procedure beginnen. Het planologisch attest is
geldig tot het nieuwe plan is vastgesteld.
Het planologisch attest vervalt:
- als binnen een jaar na afgifte geen aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning werd ingediend
- als de stedenbouwkundige vergunning vervallen is
- als de bedrijfsactiviteiten worden stopgezet
- bij overdracht van een zakelijk recht
- vijf jaar na de afgifte van het planologisch attest.

De aanvraag tot planologisch attest voor het bedrijf Ruiterhof Bredene bvba,
gelegen Sluizenstraat 133, werd door de GECORO in bijeenkomst van 29/04/2014
gunstig geadviseerd, wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige
locatie gezien de hoofdzakelijk vergunde toestand van het bedrijf.
Volgende voorwaarden dienen evenwel nageleefd:
 de adviezen uitgebracht door de verschillende instanties dienen gevolgd
 de hoogte van de toekomstige uitbreiding van de bedrijfsaccommodatie dient
beperkt tot de hoogte van de bestaande gebouwen om de impact op de
ruimtelijke omgeving te beperken
 de schaal t.o.v. de bestaande situatie mag niet worden overstegen
 de constructies dienen samen een harmonieus geheel te vormen de
nabestemming blijft agrarisch landschappelijk waardevol gebied.
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Openbaar
onderzoek



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

De aanvraag tot planologisch attest voor het bedrijf Ruiterhof Bredene bvba,
gelegen Sluizenstraat 133 werd van 03/02 tot en met 05/03/2014
onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek werd
aangekondigd door aanplakking en door aangetekende brief naar alle
eigenaars van de percelen palend aan de percelen waarop het bestaande
bedrijf zich bevindt en de percelen waarop een eventuele gewenste
uitbreiding plaatsvindt. Tijdens de volledige duur van het openbaar
onderzoek lag het ontwerp ter inzage op het gemeentehuis.

De gemeenteraad verleent een positief planologisch attest aan Ruiterhof Bredene
bvba, gelegen Sluizenstraat 133, mits volgende voorwaarden:
 de adviezen uitgebracht door de verschillende instanties dienen gevolgd
 de hoogte van de toekomstige uitbreiding van de bedrijfsaccommodatie dient
beperkt tot de hoogte van de bestaande gebouwen om de impact op de
ruimtelijke omgeving te beperken
 de schaal t.o.v. de bestaande situatie mag niet worden overstegen
 de constructies dienen samen een harmonieus geheel te vormen
 de nabestemming blijft agrarisch landschappelijk waardevol gebied.

Punt 7: sportdienst - Sport. Erkenning van wandelclub De Puinstappers als sportvereniging

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
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beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor erkenning en subsidiëring van
Bredense sportverengingen (technische aanpassing reglement in functie van
invoering beleids- en beheerscyclus)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/06/2014
betreffende aanvraag van wandelclub De Puinstappers tot erkenning als
sportvereniging
aanvraagdossier van wandelclub De Puinstappers tot erkenning als
sportvereniging

Wandelclub De Puinstappers, p/a Ludwig Germonprez, Parklaan 50, 8450
Bredene vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Uit onderzoek van de aanvraag tot erkenning blijkt dat de vereniging voldoet
aan de voorwaarden om erkend te worden als sportvereniging, meer bepaald
:
- een welbepaald doel nastreven
- geleid worden door een bestuur van minimum drie leden
- geen winstoogmerk nastreven
- bij het indienen van de aanvraag om erkenning minstens een jaar
activiteiten hebben uitgeoefend
- zetel van de vereniging moet zich in Bredene situeren
- op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren
- toegankelijk zijn voor iedereen
- een verzekering afsluiten voor haar leden.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om wandelclub De Puinstappers, p/a Ludwig
Germonprez, Parklaan 50, 8450 Bredene te erkennen als sportvereniging.

Punt 8: jeugddienst - Bruikleen van een bestelwagen. Overeenkomst Uit De Marge vzw - Gemeente
Bredene. Goedkeuring van de voorwaarden

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804 en latere
wijzigingen

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/06/2014
betreffende afsluiten overeenkomst Uit De Marge vzw – Gemeente Bredene

Feiten, context 
en argumentatie

Uit De Marge vzw is eigenaar van een roerend goed dat momenteel niet
gebruikt wordt door deze vereniging, meer bepaald een bestelwagen
Volkswagen. Voornoemde vereniging is bereid deze voor onbepaalde tijd en
tot wederopzegging kosteloos in bruikleen te geven aan het gemeentebestuur
van Bredene. De jeugddienst kan dit voertuig gebruiken.
Voorwaarden ontwerp overeenkomst Uit De Marge vzw – gemeente Bredene:
- Uit De Marge vzw geeft aan het gemeentebestuur Bredene gratis in
bruikleen een bestelwagen, merk Volkswagen (chassisnummer
WV2ZZZ70ZVX115396) en dit voor onbepaalde tijd en tot
wederopzegging. De bruikleen eindigt op de datum waartegen wordt
opgezegd;
- Het gemeentebestuur Bredene is verplicht als een goede huisvader voor
de bestelwagen te zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken, deze op zijn kosten
te verzekeren en verzekerd te houden en deze bij het einde van de
bruikleenovereenkomst aan Uit De Marge vzw terug te geven;
- Alle kosten gemaakt aan de bestelwagen tijdens de duur van deze
overeenkomst, voor zover een gevolg van het gebruik ervan en
strekkende tot normaal onderhoud, alsmede de kosten van de
onderhandse akte, zijn voor rekening van het gemeentebestuur;
- Alle andere kosten zijn eveneens voor rekening van het
gemeentebestuur, indien deze kosten door het gemeentebestuur zonder
voorafgaande instemming van Uit De Marge vzw worden gemaakt, zonder
dat zulks aan het gemeentebestuur Bredene bij het einde van de
bruikleenovereenkomst recht geeft tot enige verrekening met Uit De
Marge vzw;
- Schade door verlies of beschadiging, voor zover het gemeentebestuur
Bredene kan bewijzen dat hem geen schuld treft en voor zover niet
gedekt door een verzekering, is voor rekening van Uit De Marge vzw;
- Het is aan het gemeentebestuur Bredene verboden om de bestelwagen
aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de goedkeuring van de
voorwaarden van de overeenkomst met Uit de Marge vzw.





Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst Uit De Marge vzw – gemeente Bredene, met als voorwerp bruikleen
om niet door laatstgenoemde contractant van een roerend goed, eigendom van
eerstgenoemde contractant. De overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
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Punt 9: bko - Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



mededeling Kind en Gezin d.d. 30/07/2008 over de richtlijnen voor het
opstellen van een huishoudelijk reglement in initiatieven buitenschoolse
kinderopvang
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/06/2014
betreffende project middagslapers




Feiten, context 
en argumentatie





Tussenkomst




Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 02/04/2014
op basis van de evaluatie van het project middagslapers beslist om het
project middagslapers vanaf schooljaar 2014- 2015 niet meer te organiseren.
De ouders van instappertjes hebben geen nood meer aan een structureel
aanbod “middagslapers” waardoor, ondanks de vele inspanningen om het
project te promoten (flyers, “piepen bij de muizen–momenten”, mailings
naar instappertjes,…) de bezettingsgraad elk schooljaar daalt. Dit schooljaar
werden gemiddeld slechts 2,25 kinderen per dag opgevangen binnen dit
project.
Door het niet langer organiseren van het project middagslapers dient het
huishoudelijk reglement te worden aangepast.
Raadslid Anuschka Steen die wenst te vernemen of alle scholen nu over
slaapklassen beschikken.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat dit niet het geval is
omdat dit ook niet noodzakelijk is. De vraag naar mogelijkheden voor
middagslapertjes is de voorbije jaren sterk afgenomen omdat ouders zelf naar
oplossingen zoeken. Dit wordt beaamd door raadslid Praet die vroeger actief
was als kleuterleidster. Het verbaast de burgemeester dan ook niet dat het
project middagslapers van de BKO niet meer voldoet aan een behoefte.
Ingaand op een bijkomende vraag van raadslid Steen bevestigt de
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burgemeester dat enkele jaren geleden dit project inderdaad wel tegemoet
kwam aan de vraag van een aantal ouders.
Stemmen

Met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Anuschka Steen en
Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse
kinderopvang met ingang van 01/09/2014 op en stelt het opnieuw vast. Het
huishoudelijk reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: financiële dienst - Financiën. Financiering van het investeringsprogramma verbonden aan
het budget voor het jaar 2014. Opname van leningen voor een voorlopig bedrag van 2.574.000 EUR
(eigen lening). Vaststelling van de lasten en voorwaarden en de wijze van gunnen van de opdracht
van diensten

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikels 42 en 43 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



ontwerp lastenboek voor het afsluiten van leningen ter financiering van
investeringsuitgaven – dienstjaar 2014
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/06/2014
houdende enuntiatieve aankondiging leningen investeringsprogramma 2014



Feiten, context 
en argumentatie

Voor de financiering van het investeringsprogramma 2014 is de opname van
een lening met een voorlopig bedrag van 2.574.000 EUR (eigen aandeel)
noodzakelijk. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van de rekening 2013
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Financiële
gevolgen

zal via budgetwijziging 2014 worden aangewend voor de brandweerkosten.
Hierdoor vervalt de mogelijkheid om, in tegenstelling tot voorgaande
boekjaren, het leningsbedrag te reduceren.
Naar analogie met het lastenboek leningen 2013 zal ook voor het lastenboek
2014 in de mogelijkheid worden voorzien dat de aanbestedende overheid zich
het recht voorbehoud om voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling
van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals
beschreven in de rubriek ‘voorwerp’, de opdracht aan de oorspronkelijk
weerhouden dienstverlener toe te wijzen. Deze modaliteit blijft mogelijk tot
drie jaar na datum van de eerste gunning (cfr. artikel 26 van de Wet d.d.
15/06/2006).
Als wijze van gunnen werd geopteerd voor open offerteaanvraag. Dit biedt
de mogelijkheid om niet alleen punten toe te kennen aan de prijs, die
uiteraard de hoofdzaak blijft (90 punten), maar biedt toch ook de
mogelijkheid om aan andere elementen wat aandacht te geven die ook
belangrijk zijn bij het aangaan van leningen ‘financiële/informatorische
bijstand en ondersteuning’.
Het is aangewezen de leningen te globaliseren en jaarlijks in een pakket aan
te besteden en toe te wijzen. Dit biedt voordelen inzake administratieve
opvolging. Grotere leningpakketten veronderstellen ook een neerwaartse
druk op de prijs, wegens het schaaleffect op de kosten van administratieve
opvolging door de bank.

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

Budgetsleutel

EB /
IB /
(LB)
LB

Leningen ten laste van
2.574.000 EUR 0040-00/1733000
het bestuur
(voorlopig bedrag)
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het lastenboek tot het aangaan van leningen ter
financiering van investeringsuitgaven 2014 vast. De voorlopige raming van de
opdracht vastgesteld in het liquiditeitenbudget betreft:
Categorie
Enige categorie

Looptijd
lening
vijftien
jaar

Herzieningstermijn
vijfjaarlijkse
herziening
Totaal bedrag

Geraamd bedrag
2.574.000 EUR
2.574.000 EUR

Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de opdracht te gunnen bij open offerteaanvraag.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
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Leningen ten laste van
het bestuur

2.574.000 EUR 0040-00/1733000
(voorlopig bedrag)

Punt 11: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2013 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 74 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

Verwijzingsdocumenten



jaarrekening 2013 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans, de
resultatenrekening, de toelichting, het verslag over de begrotingsrekening en
de vereiste bijlagen
lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld




Feiten, context 
en argumentatie


De begrotingsrekening omvat elk begrotingsartikel in volgorde van de
functioneel-economische code waarbij het totaal van de uitgaven en
ontvangsten van elk begrotingsartikel wordt gemaakt.
De vermelde resultaten :
begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare
ontvangsten en anderzijds de vastleggingen
Exploitatiebudget
Investeringsbudget

Verslag gemeenteraadszitting 23/06/2014

2011
4.856.613,59

2012
5.252.038,25

2013
4.634.276,34

2011

2012

2013

22

473.285,02

952.558,85

1.941.304,58

boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de nettovastgestelde rechten (vastgestelde rechten verminderd met de
onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten) en de
aangerekende uitgaven
Exploitatiebudget
Investeringsbudget








2011
6.921.837,11
2011
3.517.937,71

2012
7.121.885,11
2012
3.819.690,73

2013
4.698.722,89
2013
3.449.007,19

De begrotingsrekening van het jaar 2013 wordt in exploitatiebudget als volgt
afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar :
22.670.182,05
Uitgaven van het eigen dienstjaar
:
21.452.698,36
Saldo van het eigen dienstjaar
:
+ 1.217.483,69
Ontvangsten vorige dienstjaren in 2013 :
Uitgaven vorige dienstjaren in 2013
:
Saldo van de vorige dienstjaren

1.182.750,48
- 110.268,07
:
+ 1.293.018,55

Overboekingen

- 3.128.264,16

Resultaat van de begrotingsrekening 2013
in exploitatiebudget :
- 617.761,91
Resultaat van de begrotingsrekening 2012
in exploitatiebudget :
+ 395.424,66
Het resultaat over het eigen dienstjaar 2013 (exploitatiebudget) bedraagt
1.217.483,69 EUR. De financiële lasten omtrent de opname van de nieuwe
leningen 2012 zijn als uitgave geboekt vanaf het boekjaar 2013. Het resultaat
bekomen op eigen dienstjaar en het saldo van de vorige dienstjaren is vrij
positief. Ondanks deze positieve resultaten blijft het gemeentebestuur
uitermate veel belang hechten aan de beheersing van de kredieten. De
beperking van de uitgaven is een noodzaak om de geplande investeringen,
opgenomen in de meerjarenplanning, te kunnen realiseren.
Er werd, als bijlage aan de dienstjaarrekening 2013 door de financiële dienst
een uitgebreide, toelichtende nota opgesteld. Het verslag bevat de opgave
van de onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het
begrotings- en boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 2012-2013,
de vergelijking budget en rekening 2013 en een overzicht van het
investeringsbudget 2013.
Bij de rekening worden gevoegd :
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen (T-formulier)
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld.

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Anuschka Steen en
Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De

gemeenteraad

stelt
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begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
1. Vastgestelde rechten ten
31.335.246,64
6.320.735,80
voordele van de gemeente
Onverhaalbare
en
92.099,07
0,00
oninvorderbare bedragen
Netto vastgestelde rechten
31.243.147,57
6.320.735,80
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat van het
dienstjaar
Positief
Negatief
2. Vastgestelde rechten ten
voordele van de gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare bedragen
Netto vastgestelde rechten

26.608.871,23

4.379.431,22

4.634.276,34

1.941.304,58

31.335.246,64

6.320.735,80

92.099,07

0,00

31.243,147,57

6.320.735,80

Aanrekeningen
Boekhoudkundig resultaat
van het dienstjaar
Positief
Negatief
3. Vastgestelde uitgaven

26.544.424,68

2.871.728,61

4.698.722,89

3.449.007,19

26.608.871,23

4.379.431,22

Aanrekeningen

26.544.424,68

2.871.728,61

64.446,55

1.507.702,61

Naar het volgend dienstjaar
over
te
dragen
vastleggingen

De jaarrekening 2013 en de bijlage aan de begrotingsrekening 2013 maken
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: beleidsondersteuning - Lokale economie. Bekrachtiging van het streekpact 2013 - 2018
RESOC Oostende

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 22 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende het statuut, de
werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale
samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-economische raden van de regio
(SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC)

Juridische
grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en
de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV),
de sociaal-economische raden van de regio (SERR) en de regionale sociaaleconomische overlegcomités (RESOC)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/05/2005 houdende goedkeuren van
de toetreding tot de vzw "ERSV West-Vlaanderen" en aanduiden
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
streekpact RESOC Oostende 2013-2018
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/06/2014
houdende principiële bekrachtiging van het streekpact 2013-2018 RESOC
Oostende




Feiten, context 
en argumentatie













De gemeenteraad besliste in zitting van 09/05/2005 om toe te treden tot de
vzw ERSV West-Vlaanderen. ERSV staat voor “erkend regionaal
samenwerkingsverband”. Het ERSV richt op zijn beurt naar noodzaak een
aantal zogenaamde regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC)
op. Bredene ligt in het werkingsgebied van de RESOC arrondissement
Oostende.
De opdracht van de RESOC’s bestaat in het organiseren van het sociaaleconomisch overleg tussen de overheden en de instellingen binnen hun
omschreven werkgebied. Als resultaat van dit overleg stelt elk RESOC een
“Streekpact” op inzake de sociaal-economische ontwikkeling van de regio.
Eind vorig jaar stelde het RESOC Oostende een nieuw Streekpact 2013-2018
op. Het decreet betreffende […] de regionale sociaal-economische
overlegcomités (RESOC) voorziet in een bekrachtiging van het Streekpact
door de gemeentebesturen en door de provincie. Deze bekrachtiging houdt in
eerste instantie een ondersteuning in van de strategische doelstellingen die
zijn geformuleerd voor de regio, voor de huidige legislatuur.
Deze bekrachtiging wil verder ook de bereidheid tonen als gemeentebestuur
de concrete uitwerking van deze doelstellingen te ondersteunen en de
eventuele engagementen die hieruit kunnen voortvloeien ten aanzien van de
gemeente, te willen bespreken en - bij goedkeuring ervan door de bevoegde
gemeentelijke organen - eventueel te willen meenemen bij de opmaak van
beleidsplannen, jaarplannen en begroting.
Het Streekpact biedt verder ook het kader waartegenover toekomstige
initiatieven zullen worden afgewogen. Projectfinanciering via provinciale,
Vlaamse of Europese middelen zal ten dele afhankelijk zijn van de inpassing
ervan binnen het Streekpact. Ondersteuning ervan biedt dus ook zicht op
potentiële projectfinanciering in de uitvoering ervan.
Het Streekpact 2013 – 2018 wordt voorafgegaan door een omgevingsanalyse
en wordt opgehangen aan drie grote thema’s:
 slimme economie
 energieke economie
 aantrekkelijke economie.
Volgende doelstellingen worden hierbij concreet naar voren geschoven:
 samenwerken voor meer economische dynamiek
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 meer mensen aan het werk
 optimaal afgestemde infrastructuur
 energieke economie
 economie voor elke generatie
 slimme en aantrekkelijke vrijetijdseconomie
 balans tussen hinterland en kustgemeenten.
Voorgesteld wordt om dit Streekpact zoals gevraagd te bekrachtigen.
Alhoewel de uitvoering van het Streekpact voor Bredene op korte termijn
wellicht weinig effecten zal hebben, spreekt er wel een langetermijnvisie uit
die economisch gezien de hele regio ten goede kan komen. Het Streekpact
heeft bovendien de verdienste dat het een gedegen analyse maakt van de
economische situatie en dat het oplossingen biedt die de verschillende
gemeentegrenzen overstijgen. Er wordt bijvoorbeeld duidelijk gekozen voor
de inzet op bepaalde nichemarkten en de versterking van de belangrijkste
regionale economische motoren. Verwacht wordt wel dat de beleidskeuzes,
die vooral sterk steunen op de (economische) troeven van Oostende en
omschakelingen in arbeidsmarkt, onderwijs, infrastructuur,… slechts op
langere termijn vruchten zullen afwerpen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het “Streekpact RESOC Oostende 2013-2018”.

Punt 13: beleidsondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Kennisneming van het verslag
van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2013, goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar 2013 en verlenen van kwijting aan de bestuurders

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 236, 243 en 243 bis van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten







Feiten, context 
en argumentatie






statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beheersovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
jaarrekening en verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar
2013
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 24/04/2014 houdende kennisneming van het verslag van de
commissaris-bedrijfsrevisor en vaststelling van de jaarrekening 2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/06/2014
houdende kennisneming van de jaarrekening en het verslag van de
commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2013

Artikel 35 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te
verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen
rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering
betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Artikel 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst
en nadat tien procent van de winst werd gereserveerd, de raad van bestuur
beslist over de bestemming van het resultaat van het bedrijf. Wanneer de
reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, beslist de
raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van het bedrijf. Alle
inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien
worden, tenzij anders bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
2.500.000 EUR. Dit kapitaal mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of
overgedragen, behoudens bij ontbinding. Een kapitaalvermindering is enkel
mogelijk
om
exploitatieverliezen,
minderwaarden
of
duurzame
waardeverminderingen te compenseren. De nettowinsten worden jaarlijks,
ofwel gereserveerd, ofwel aan de gemeente uitgekeerd. De verliezen
worden jaarlijks overgedragen.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
24/04/2014 de jaarrekening 2013 vastgesteld en kennisgenomen van het
verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2013.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 02/06/2014
beslist om:
 het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor voor te leggen aan de
gemeenteraad ter kennisgeving
 de jaarrekening van 2013 voor te leggen aan de gemeenteraad ter
goedkeuring
 aan de gemeenteraad voor te stellen om na goedkeuring van de
jaarrekening kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissarisbedrijfsrevisor van het boekjaar 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf
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Bredene van het boekjaar 2013 goed en verleent kwijting aan de bestuurders van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor het boekjaar 2013.
De jaarrekening maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring eerste wijziging (2014) van het
meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikels 48 en 49 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische
grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier
eerste wijziging (2014) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
advies d.d. 01/04/2014 door het erkend representatief orgaan

De kerkfabriek Sint-Rikier heeft een wijziging ingediend van het
meerjarenplan 2014–2019. Een wijziging van een meerjarenplan is
onderworpen aan het goedkeuringstoezicht:
 het meerjarenplan moet worden geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 het meerjarenplan is onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door de
gemeenteraad van de hoofdgemeente
 zogenaamde nevengemeenten worden niet langer betrokken in het
administratief toezicht. Wel moeten ze worden betrokken in het
voorafgaand overleg tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur
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indien de gemeenteraad van de hoofdgemeente geen goedkeuring
verleent,
is
het
meerjarenplan
onderworpen
aan
een
goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur, met mogelijkheid van
beroep bij de Vlaamse regering.
De wijziging die wordt ingediend door de kerkfabriek komt er op
uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur. De gemeenteraad had bij de
goedkeuring van het meerjarenplan 2014–2019 immers gevraagd om zo
spoedig mogelijk rekening te houden met enkele afspraken tussen
gemeentebestuur en kerkfabriek, die tot stand waren gekomen na opmaak
van het meerjarenplan:
 het kerkbestuur voorziet zo spoedig mogelijk een aanpassing van de
financieringswijze van het investeringsbudget van investeringstoelage
naar lening
 het kerkbestuur voorziet zo spoedig mogelijk een aanpassing van de
timing van de investeringswerken, die in overeenstemming is met de
timing van de toekenning van de aan de werken verbonden gewestelijke
subsidies.
De kerkfabriek komt met de ingediende wijziging volledig tegemoet aan de
vraag van het gemeentebestuur.
De meerjarenplanwijziging heeft voornamelijk betrekking op het
investeringsbudget (timing en financiering van renovatiewerken), maar heeft
ook een impact op de gemeentelijke werkingstoelage. In het gewijzigd
meerjarenplan is er vanaf 2015 meer bepaald voorzien in een hogere
gemeentelijke werkingstoelage. Daar tegenover staat wel dat een
gemeentelijke investeringstoelage uit het meerjarenplan werd geschrapt.
De wijziging is zoals gezegd een gevolg van afspraken die werden gemaakt.
Voor de kerkfabriek was het op het moment van afspraak te laat om dit in
het meerjarenplan te verwerken, maar het gemeentebestuur heeft de
gevolgen van de afspraken wel nog in het eigen meerjarenplan kunnen
voorzien. Op de hogere gemeentelijke werkingstoelage werd bij de opmaak
van het gemeentelijk meerjarenplan reeds geanticipeerd. Nu de concrete
cijfers bekend zijn (o.a. met inbegrip van concrete aflossingen en intresten
van leningen voor de renovatiewerken), is het zelfs zo dat de concrete
gemeentelijke werkingstoelage merkelijk lager ligt dan oorspronkelijk
gebudgetteerd. Over de periode 2014–2019 bekeken valt de concrete
gemeentelijke werkingstoelage, meer bepaald 188.728,20 EUR lager uit dan
op vandaag gebudgetteerd.

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
01/04/2014 de eerste wijziging (2014) van het meerjarenplan 2014-2019
gunstig geadviseerd.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aandeel Bredene
gemeentelijke
exploitatietoelage
totaal voor de
periode 2014-2019

Raming
339.029,80
EUR
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Tussenkomsten








Raadslid Louis Van Belleghem die de verschillende dossiers van de
kerkfabrieken heeft ingekeken en er zich over verbaast dat een “commerce
die zo slecht draait” - wat blijkt uit de inkomsten uit het stoeltjesgeld – zo
veel steun krijgt. Moet in tijden van crisis niet worden nagegaan hoe de
financiële ondersteuning van de kerken, die nog zo weinig worden gebruikt,
te beperken?
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat een groot deel van de ondersteuning
het onderhoud en beheer van het patrimonium betreft om zo de verloedering
ervan tegen te gaan.
Burgemeester Steve Vandenberghe die er nog op wijst dat met de
kerkbesturen reeds het debat is aangegaan over de toekomst van de kerken,
maar dat gebleken is dat het sluiten/afbreken van kerken niet de goede
oplossing is, aangezien hieraan aanzienlijke kosten zijn verbonden. Het debat
dat verder dient gevoerd, aldus de burgemeester, moet gaan over een
ruimer, polyvalenter gebruik van de kerkgebouwen.
Voorzitter Kristof Vermeire die er ook nog de aandacht op vestigt dat de
kerken ook nu reeds worden gebruikt voor allerhande activiteiten die
losstaan van de religieuze functie.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de eerste wijziging (2014) van het
meerjarenplan 2014–2019 van de kerkfabriek Sint-Rikier.

Punt 15: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van de eerste budgetwijziging 2014
van de kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking

Verslag gemeenteraadszitting 23/06/2014

30

grond



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie






van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/12/2013 van budget
2014 kerkfabriek Sint-Rikier
eerste wijziging (2014) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
eerste wijziging budget 2014 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 01/04/2014 door het erkend representatief orgaan

De kerkfabriek Sint-Rikier dient een budgetwijziging in voor 2014, die
aansluit op de eerste aanpassing (2014) van het meerjarenplan 2014–2019
kerkfabriek Sint-Rikier. Alhoewel de genoemde wijziging van het
meerjarenplan 2014–2019 kerkfabriek Sint-Rikier betrekking heeft op zowel
investerings- als exploitatiebudget, wordt het budget 2014 enkel gewijzigd in
investeringsbudget. De aanpassing van het meerjarenplan voorziet namelijk
een andere financieringswijze voor renovatiewerken, die pas na 2014 een
gevolg zal hebben op het exploitatiebudget.
De budgetwijziging die wordt ingediend door de kerkfabriek komt er op
uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur. De gemeenteraad had bij de
goedkeuring van het meerjarenplan 2014–2019 immers gevraagd om zo
spoedig mogelijk rekening te houden met enkele afspraken tussen
gemeentebestuur en kerkfabriek, die tot stand waren gekomen na opmaak
van het meerjarenplan:
 het kerkbestuur voorziet zo spoedig mogelijk een aanpassing van de
financieringswijze van het investeringsbudget van investeringstoelage
naar lening
 het kerkbestuur voorziet zo spoedig mogelijk een aanpassing van de
timing van de investeringswerken, die in overeenstemming is met de
timing van de toekenning van de aan de werken verbonden gewestelijke
subsidies.
Deze budgetwijziging heeft geen financiële gevolgen voor het
gemeentebestuur. De gemeentelijke werkingstoelage blijft ongewijzigd ten
opzichte van het oorspronkelijk budget 2014.
Indien de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan blijft - en in toepassing van artikels 49 en 50 van het decreet
d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten - dient de gemeenteraad geen goedkeuringstoezicht uit
te oefenen op een budgetwijziging door een kerkfabriek, maar er enkel akte
van te nemen.

Advies



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de eerste budgetwijziging 2014 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
01/04/2014 de eerste wijziging van het budget 2014 gunstig geadviseerd.
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Punt 16: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek
Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische
grond




Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten



rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context 
en argumentatie

De rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus sluit als
volgt af:
Uitgaven (eigen dj.)
Ontvangsten (eigen dj. –
excl. toelagen)
Toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)



Exploitatie
54.303,26 EUR
8.728,44 EUR

Investering
6.012,05 EUR
0 EUR

56.906,77 EUR
11.143,10 EUR

9.980,99 EUR
7.000 EUR

Er dienen geen opmerkingen te worden gemaakt op de rekening 2013. De
rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget 2013 en de opgelegde
bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem)

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad verleent gunstig advies over de rekening 2013 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.

Punt 17: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek
Sint-Rikier

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische
grond




Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten



rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context 
en argumentatie

De rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Rikier sluit als volgt af:
Uitgaven (eigen dj.)
Ontvangsten (eigen dj. –
excl. toelagen)
Toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)





Exploitatie
63.833,38 EUR
37.969,35 EUR

Investering
206.443,96 EUR
0 EUR

41.995,02 EUR
38.633,91 EUR

210.073,96 EUR
0 EUR

Het meerjarensaldo voor het investeringsbudget bedraagt 0 EUR,
niettegenstaande er in 2013 meer inkomsten dan uitgaven werden
gegenereerd. Dit is te wijten aan een openstaand negatief meerjarensaldo
van 3.630 EUR uit de rekening 2012. Dit tekort werd in 2013 met andere
woorden aangezuiverd.
Er dienen geen opmerkingen te worden gemaakt op de rekening 2013. De
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rekening stemt overeen met het goedgekeurde budget 2013 en de opgelegde
bewijsstukken zijn aanwezig.
Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de rekening 2013 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.

Punt 18: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2013 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 55 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische
grond




Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten



rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context 
en argumentatie

De rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp sluit als volgt af:
Uitgaven (eigen dj.)
Ontvangsten (eigen dj. –
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Exploitatie
82.778,27 EUR
9.729,81 EUR

Investering
1.936,82 EUR
22,31 EUR
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excl. toelagen)
Toelagen (eigen dj.)
SALDO (alle dj.)







36.953,02 EUR
15.124,80 EUR

0 EUR
- 8.599,16 EUR

Het meerjarensaldo voor het investeringsbudget bedraagt – 8.599,16 EUR. Dit
is grotendeels te wijten aan een negatief saldo dat in 2012 werd opgebouwd.
In 2012 werden investeringsuitgaven gedaan voor aankoop van stoelen en
betaling
van
erelonen
voor
een
architect,
waartegen
geen
investeringsontvangsten
stonden.
Deze
werkwijze,
waarop
de
toezichthoudende overheid een opmerking heeft geformuleerd met
betrekking tot de rekening 2012, werd ook in 2013 herhaald. Ook in 2013 gaat
het voornamelijk over de aankoop van stoelen. In ieder geval dient de
kerkfabriek dus zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen om via
investeringsontvangsten dit negatief saldo aan te zuiveren.
Op het exploitatiebudget werden meer uitgaven gedaan dan geraamd. Dit is
bijna exclusief te wijten aan de uitvoering van onvoorziene en dringende
(gewone) onderhoudswerken aan de dakgoten en geluidsklokken. De
kerkfabriek heeft deze meeruitgave proberen recht te zetten via een
budgetwijziging, maar deze werd te laat ingediend om nog te kunnen worden
behandeld door de gemeenteraad in 2013. Dit tekort op het
exploitatiebudget wordt echter –in tegenstelling tot het tekort op het
investeringsbudget- automatisch aangezuiverd via het overgedragen
meerjarensaldo en de bijpassing via de gemeentelijke werkingssubsidie.
Er dienen geen verdere opmerkingen te worden gemaakt op de rekening
2013. De rekening blijft voor het overige binnen de grenzen van het
goedgekeurde budget 2013 en de opgelegde bewijsstukken zijn aanwezig.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de rekening 2013 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.

Punt 19: financiële dienst - Algemeen. Kennisneming van de overeenkomst 2014-2018 met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid m.b.t. lijst inwoners gemeente met verhoogde
tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met

Kristien Vanmullem, schepen;
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kennisgeving

Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 04/06/2014 van het toezichtcomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen met de
inwoners van de gemeente Bredene die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/06/2014
houdende afsluiten overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid m.b.t lijst inwoners gemeente met verhoogde tegemoetkoming
inzake geneeskundige verzorging



Feiten, context 
en argumentatie



Neemt kennis

Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene stelt het toezichtcomité bij
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst ter
beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut en sinds 01/01/2009
ook van de inwoners die over het OMNIO-statuut beschikken. Sedert
01/01/2014 zijn de verschillende categorieën van gerechtigden zoals we die
kenden (WIGW, OMNIO, …) verdwenen ten voordele van een enkele categorie
die alle personen omvat die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
van de verzekering voor geneeskundige verzorging, zonder enig onderscheid
(= RVV-statuut).
Om deze lijst te bekomen dient een overeenkomst te worden afgesloten met
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het college van burgemeester
en schepenen heeft in zitting van 16/06/2014 deze overeenkomst afgesloten.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst voor de periode 2014-2018
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het verkrijgen van de lijst
van de personen van de gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake
geneeskundige verzorging genieten.

Punt 20: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Vervangen van lichtmasten langsheen de
Klemskerkestraat. Vaststelling van de voorwaarden, plan, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd (artikel 26 § 1 1° f –
technische specificiteit)

Verwijzingsdocumenten



plan, voorwaarden en kostprijsraming voor het vervangen van lichtmasten
langsheen de Klemskerkestraat

Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsprogramma 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien
van 150.000 EUR voor het vervangen van openbare verlichting (algemeen).
Het transactiekrediet voor 2014 bedraagt 25.000 EUR, waarvan nog 22.152,26
EUR beschikbaar is.
Imewo (Eandis), Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, bezorgde ons bestuur een
voorstel voor het vervangen van lichtmasten langsheen de Klemskerkestraat
(coating).
Voorwaarden en kostprijsraming
Omschrijving
Kostprijs
Leveren en plaatsen van elf openbare verlichtingspalen
8.843,65 EUR
(recht conisch stalen paal – windzone 1) LPG 10m, RAL
(excl. btw)
7038 dubbel gecoat met lamp O-NAHP-TC-E40-150W.
De armaturen worden maximaal gerecupereerd
Forfaitaire aansluitingskosten op ondergronds openbaar
1.485,00 EUR
verlichtingsnet
(excl. btw)
Recupelbijdrage
1,82 EUR
elf lampen aan 0,1653 EUR
(excl. btw)
Totaal
10.330,47 EUR
btw 21%
2.169,40 EUR
Algemeen totaal (incl. btw)
12.499,87 EUR
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van de
voorwaarden, het plan, de kostprijsraming (12.499,87 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van werken voor het vervangen
van elf lichtmasten in de Klemskerkestraat.






Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Vervangen van elf
lichtmasten
Klemskerkestraat
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beschikbaar
beschikbaar
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12.499,87
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150.000 EUR
22.152,26 EUR
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het plan, de voorwaarden, de kostprijsraming
(12.499,87 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure - artikel 26 § 1 1° f technische specificiteit) van de opdracht van werken voor het vervangen van elf
openbare verlichtingsmasten in de Klemskerkestraat.
Omschrijving
Leveren en plaatsen van elf openbare verlichtingspalen
(recht conisch stalen paal – windzone 1) LPG 10m, RAL
7038 dubbel gecoat met lamp O-NAHP-TC-E40-150W. De
armaturen worden maximaal gerecupereerd
Forfaitaire aansluitingskosten op ondergronds openbaar
verlichtingsnet
Recupelbijdrage
elf lampen aan 0,1653 EUR
Totaal
btw 21%
Algemeen totaal (incl. btw)

Kostprijs
8.843,65 EUR
(excl. btw)
1.485,00 EUR
(excl. btw)
1,82 EUR
(excl. btw)
10.330,47 EUR
2.169,40 EUR
12.499,87 EUR

Punt 21: beleidsondersteuning - Sociale zaken. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
toelagereglement inzake de toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van
inwoners. Aanpassen rechthebbenden aan nieuwe categorisering RIZIV

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd d.d. 14/07/1994 en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie







beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/10/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het toelagereglement inzake de toekenning van
gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van inwoners, uitbreiding
rechthebbenden
brief d.d. 27/11/2013 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
betreffende project “Aanvraag door de gemeenten / provincies van de lijst
van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging”, nieuwe procedure

Via het toelagereglement inzake de toekenning van gratis restafvalzakken
aan bepaalde categorieën van inwoners, kent het gemeentebestuur jaarlijks
twintig gratis restafvalzakken van 30 l toe aan volgende categorieën van
inwoners (NB: deze personen dienen wel nog aan bepaalde modaliteiten te
voldoen):
 gepensioneerden, weduwen/weduwnaars, wezen en personen met een
invaliditeitsuitkering
 gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan personen met een
handicap, bedoeld in de wet van 27/02/1987, wordt toegekend
 gerechtigden op een inkomensvervangende tegemoetkoming voor
ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 bepaalde categorieën van gerechtigden op verhoogde kinderbijslag
 personen van tenminste 50 jaar oud die sedert tenminste een jaar de
hoedanigheid hebben van volledig werklozen zoals bedoeld in de
werkloosheidsreglementering
en die bovendien op 01/01 van het betrokken jaar gerechtigd zijn op de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
prestaties (WIGW-statuut):
 de personen die op 01/01 van het betrokken jaar gerechtigd zijn op het
OMNIO-statuut in kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige
zorgen
 de personen die op 1 januari van het betrokken jaar gerechtigd zijn op
een leefloon of aan wie het OCMW op 01/01 van het betrokken jaar steun
verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt
genomen.
Op 01/01/2014 is echter een hervorming in werking getreden van de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging. Door deze hervorming wordt voortaan de nadruk gelegd door
RIZIV op het RVV-statuut (rechthebbenden op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming). Alhoewel het RIZIV intern nog onderscheid
maakt tussen verschillende categorieën van personen die recht hebben op
een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, wordt dit naar externe partners
niet langer gecommuniceerd. Voortaan geeft RIZIV aan externe partners
enkel nog door of personen van het RVV-statuut genieten en niet langer wat
de concrete aanleiding is die hen het RVV-statuut heeft bezorgd. Het
gemeentebestuur kan hierdoor voortaan bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid enkel nog opvragen wie een RVV-statuut heeft en bijvoorbeeld niet
langer wie Omnio-statuut heeft of een inkomensgarantie voor ouderen.
In de praktijk is het gemeentelijk toelagereglement inzake de toekenning van
gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van inwoners, zoals het op
vandaag is opgesteld, daarom niet langer toepasbaar. Voorgesteld wordt om
de gedetailleerde omschrijving van categorieën, zoals het is opgenomen in
artikel 1 van het reglement, te vervangen door een algemene verwijzing naar
het RVV-statuut.
Ter info geven we hieronder de verschillende mogelijkheden die vanaf
01/01/2014 aanleiding kunnen geven tot toekenning van het RVV-statuut.
Merk trouwens op dat hierin voortaan ook het Omnio-statuut zit vervat. Deze
mogelijkheden komen in grote lijnen overeen met de categorieën van
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personen die worden genoemd in het gemeentelijk toelagereglement inzake
de toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van
inwoners:
 Het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging kan op twee manieren worden geopend:
 Automatisch door het ziekenfonds waarbij de betrokkene is
ingeschreven, op basis van zijn recht op een van onderstaande
voordelen of op basis van een van onderstaande situaties:
 het leefloon ingesteld bij de wet van 26/05/2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie, op voorwaarde dat hij dat
leefloon daadwerkelijk heeft ontvangen gedurende een
ononderbroken periode van minstens drie volledige maanden
 de steun die geheel of gedeeltelijk door de federale overheid ten
laste wordt genomen op grond van de artikels 4 en 5 van de wet
van 02/04/1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
op voorwaarde dat hij die steun daadwerkelijk heeft ontvangen
gedurende een ononderbroken periode van minstens drie
volledige maanden
 de inkomensgarantie voor ouderen ingesteld bij de wet van
22/03/2001
 het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ingesteld bij de wet
van 01/04/1969, alsook de rechthebbende die het recht op de
rentebijslag behoudt
 een tegemoetkoming die wordt toegekend aan een persoon met
een handicap krachtens de wet van 27/02/1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 het kind met een handicap waarvan de lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % is vastgesteld
door een arts van de directie-generaal Personen met een
Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
 het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde
NBMV, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 22°, van de wet
 het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde
wees in de zin van artikel 32, eerste lid, 20°, van de wet.
 Na een onderzoek van de inkomens van het betrokken gezin, uitgevoerd
door het ziekenfonds dat als beheerder van het dossier is aangewezen, op
voorwaarde dat het gezin sinds een bepaalde periode, referentieperiode
genaamd, over inkomsten beschikte waarvan het belastbare jaarlijkse
brutobedrag niet het in artikel 21 bedoelde grensbedrag bereikt en dat
het gezin niet automatisch recht heeft op de verhoogde
tegemoetkoming.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad heft met ingang van 01/01/2014 het toelagereglement inzake
de toekenning van gratis restafvalzakken aan bepaalde categorieën van inwoners
op en stelt het opnieuw vast. Het toelagereglement maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 22: Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
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Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

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 die wenst te vernemen of er een degelijke
oplossing kan worden gezocht voor de problematiek van het laden en
lossen in de Kapelstraat en de verkeershinder die dit met zich meebrengt.



Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat er hiervoor een oplossing
bestaat. Het verkeersreglement stipuleert duidelijk dat het laden en lossen in
de Kapelstraat dient te gebeuren vòòr 10 uur. Na dit uur dienen de
vrachtwagens gestationeerd te worden op de parkeerterreinen. Bredene is
een toeristische gemeente en de handelszaken en vervoerfirma’s dienen dan
ook rekening te houden met deze beperking. De burgemeester roept telkens
de politie op als hij overtredingen vaststelt en vraagt de raadsleden om
hetzelfde te doen. Schepen Eddy Gryson wijst er ook nog op dat er
momenteel extra hinder is door de bouw van een meergezinswoning in de
nabijheid van de belangrijkste handelszaken.
Besloten zitting

Punt 23: personeelsdienst - Personeelsdienst. Bevorderingsexamen - financieel beheerder (decretale
graad). Kennisneming van het proces-verbaal van de selectieprocedure. Voorstel tot bevordering op
proef per 01/10/2014

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, 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, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Kris Opdedrynck en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid




artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikel 2, 3° van de rechtspositieregeling, vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 24/03/2014

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, 1° van het Gemeentedecreet (besloten vergadering)


Verwijzingsdocumenten











Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende vaststelling van
de personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
kennisneming door de gemeenteraad in de zitting van 24/02/2014 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. 24/02/2014 houdende de openverklaring
bij bevordering van een voltijdse statutaire functie van financieel beheerder
(decretale graad) met het oog op de invulling van de betrekking vanaf (ten
vroegste) 01/10/2014
informatiebundel betreffende het bevorderingsexamen van financieel
beheerder (als bijlage bij de vacaturemelding gericht aan de potentiële
kandidaten)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/03/2014
houdende vaststelling van de samenstelling van de selectiecommissie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/04/2014
houdende het afsluiten van de kandidatenlijst en vaststelling van de concrete
selectieprocedure
proces-verbaal d.d. 25/04/2014 van het schriftelijk en mondeling gedeelte
van het bevorderingsexamen van financieel beheerder
De gemeenteraad
heeft in zitting van
24/02/2014–n.a.v. de
oppensioenstelling van de huidig financieel beheerder per 01/10/2014, een
voltijdse statutaire functie van financieel beheerder (decretale graad) bij
bevordering vacant verklaard, met het oog op de invulling van de betrekking
vanaf (ten vroegste) 01/10/2014.
De enige kandidaat, Fabienne Devriendt-statutair diensthoofd financiële
dienst (niveau A1a-A3a), heeft deelgenomen aan de selectieprocedure op
25/04/2014.
Uit het proces-verbaal d.d. 25/04/2014 blijkt dat betrokkene (totaal aantal
behaalde punten: 78,5/100) voor het gehele examen geslaagd is.
Artikel 17 van de rechtspositieregeling (van toepassing zowel voor
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aanwerving als bevordering) bepaalt dat de meest geschikte kandidaat
gekozen wordt op basis van een volledige vergelijking van de titels en
verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in
overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29/07/1991.
Aangezien de enige kandidaat geslaagd is, wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld om Fabienne Devriendt met ingang van 01/10/2014 als financieel
beheerder op proef te bevorderen.
Toelichting over de benoeming op proef:
o Sedert de vaststelling van de rechtspositieregeling (RPR) is het
personeelslid dat bevorderd wordt onderworpen aan een proeftijd,
waarvan de duur overeenstemt met de duur die van toepassing is bij
aanwerving in de functie. Voor de decretale graden bedraagt de proeftijd
twaalf maanden.
o Volgens artikel 128, §1 van de RPR beoogt de proeftijd na bevordering de
inwerking van het personeelslid in de nieuwe functie, wat de aanstellende
overheid in de mogelijkheid stelt om de geschiktheid van het personeelslid
voor de nieuwe functie te verifiëren.
o De volgende bepalingen van de evaluatie van de proeftijd na aanwerving
zijn ook van toepassing bij de evaluatie van de proeftijd na bevordering:
• Het personeelslid op proef krijgt de informatie en de vorming die nodig
is voor de uitoefening van de functie waarin het is aangesteld. De
afspraken voor de inwerking van het personeelslid en de
evaluatiecriteria die van toepassing zijn voor de beoordeling van de
proeftijd, worden schriftelijk aan het personeelslid meegedeeld.
• Met toepassing van artikel 115, derde lid, van het Gemeentedecreet,
wordt de financieel beheerder op proef geëvalueerd door een
evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en
schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. De evaluatie heeft
plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe
deskundigen in het personeelsbeleid. De regels voor de opmaak van het
voorbereidend rapport van de externe deskundigen die van toepassing
zijn op de evaluatie tijdens de loopbaan, zijn ook van toepassing op de
evaluatie van de proeftijd.
• De financieel beheerder krijgt tussentijds terugkoppeling over de
manier van functioneren.
Als de proeftijd van de financieel beheerder voor de helft verstreken
is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd tussen de financieel
beheerder van de gemeente en het college van burgemeester en
schepenen en de gemeentesecretaris.
In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken
opgemaakt over de mate waarin de inwerking van de functiehouder in
zijn functie vordert en hij voldoet aan de functievereisten. Zo nodig
worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijdse evaluatiegesprek
heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet
in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd.
• Ten laatste een maand voor het einde van de proeftijd vindt de
eindevaluatie van de proeftijd plaats door het evaluatiecomité. Het
resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig.
Het evaluatiecomité kan een verlenging van de proeftijd voorstellen,
als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet
volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De
proeftijd wordt verlengd met zes maanden. In voorkomend geval
beslist de gemeenteraad over de verlenging van de proeftijd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14/04/2014
de kandidatuur voor bevordering geldig bevonden op het vlak van de
bevorderingsvoorwaarden waaraan voor de aanvang van de selectie voldaan
moet zijn.
In de RPR is bij de bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang voor de
decretale graden inzake bijkomende opleidingsvereisten bepaald dat de
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kandidaten:
o met gunstig gevolg opleidingsmodules van ten minste 100 uren moeten
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
o ofwel het bewijs moeten kunnen leveren van ten minste vier jaar
leidinggevende ervaring bij een openbaar bestuur of in de privé-sector.
Aangezien de geslaagde kandidaat in de huidige functie ondertussen over
meer dan vier jaar leidinggevende ervaring bij het gemeentebestuur van
Bredene beschikt, zijn geen bijkomende opleidingsvereisten ingevolge de
bevordering van toepassing.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal d.d. 25/04/2014 van het
schriftelijk en mondeling gedeelte van het bevorderingsexamen voor financieel
beheerder, waaruit blijkt dat de enige kandidaat, nl. Fabienne Devriendt–
diensthoofd financiële dienst, geslaagd is.

Stemmen





Besluit

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de bevordering van
Fabienne Devriendt tot financieel beheerder (decretale graad) met ingang
van 01/10/2014 in statutair verband voor een periode van twaalf maanden op
proef.
- 22 raadsleden nemen deel aan de stemming
- Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
- Fabienne Devriendt krijgt 22 stemmen.

Enig artikel
Fabienne Devriendt, geboren te Oostende op 09/09/1969 en wonende te 8400
Oostende, Vanderstichelenstraat 11, wordt met ingang van 01/10/2014 in
statutair verband voor een periode van twaalf maanden op proef bevorderd tot
financieel beheerder (decretale graad).

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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