VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/09/2014
Eedaflegging Fabienne Devriendt als financieel beheerder

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/06/2014

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 23/06/2014 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene. Vervanging van een
vertegenwoordiger

Aanwezig

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

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
artikel 8 § 1, derde lid van de besluitwet d.d. 28/12/1994 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (paritaire samenstelling PWA’s)

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 24/07/2014 van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
Bredene inzake de aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger, in
vervanging van ere 1° schepen Jacky Maes
onderrichtingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg d.d. 17/12/2012 betreffende de hersamenstelling van de
vzw’s plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 houdende aanduiding van de
gemeentelijke
vertegenwoordigers
in
de
vzw
plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap Bredene




Feiten, context 
en argumentatie



Stemmen

Ere 1° schepen Jacky Maes werd door de gemeenteraad in zitting d.d.
28/01/2013 aangeduid als vertegenwoordiger in de vzw plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap Bredene.
Ten gevolge van het overlijden van ere 1° schepen Jacky Maes dient door de
gemeenteraad een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap aangesteld te worden.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de vzw plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag:
 Steve Vandenberghe bekomt 21 ja stemmen en 2 neen stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, burgemeester, wonende te
Ganzenstraat 25, 8450 Bredene aan te duiden als vertegenwoordiger in de vzw
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Verenigingstraat)
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer








Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie



Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2005 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Verenigingstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/08/2014
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Verenigingstraat)

Na melding door raadslid Erik Verhaeghe heeft de lokale politie bevestigd dat
de bewoner van de Verenigingstraat 21 niet langer over een personenwagen
beschikt en dat er geen bezwaar is tegen het opheffen van het parkeerverbod
aan weerszijden van de uitrit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het parkeerverbod
door middel van gele onderbroken lijnen op de stoeprand (2 m aan
weerszijden van de uitrit) op te heffen.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/12/2005, houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Verenigingstraat.
Artikel 2
In de Verenigingstraat, vanaf de Toekomststraat tot de Polderstraat, langs de
zijde van de even huisnummers, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 3
In de Verenigingstraat is het parkeren verboden langs de noordelijke zijde van de
garage, gelegen Verenigingstraat 9 (circa 1 m).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Verenigingstraat, ter hoogte van het huis nummer 15, 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 70.2.13.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond




Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie





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

beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/08/2014
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat)

De inwoners van de Gentstraat 42 en de Antwerpenstraat 2 hebben
gezamenlijk gevraagd om twee parkeerplaatsen voor personen met een
handicap te voorzien in de Gentstraat met het oog op hun echtgenoten (die
over een FOD-kaart beschikken).
De lokale politie stelt voor om een parkeerplaats voor personen met een
handicap te voorzien in de Gentstraat recht over het huis nummer 40.
De parkeerdruk in de Gentstraat is immers hoog en parkeerplaatsen voor
gehandicapten zijn niet gepersonaliseerd, zodat beiden er gebruik van
kunnen maken voor het laten instappen en uitstappen van hun echtgenoten.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op te heffen en opnieuw vast te
stellen in die zin (een parkeerplaats voor personen met een handicap).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Gentstraat.
Artikel 2
In de Gentstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers
en bromfietsers klasse A:
- tussen de Antwerpenstraat en de Golfstraat met verboden rijrichting van de
Golfstraat naar de Antwerpenstraat
- tussen de Kapelstraat en de Antwerpenstraat met verboden rijrichting van de
Kapelstraat naar de Antwerpenstraat.
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 + F19, voorzien
van de onderborden M3 + M5, alsook D1, waar nodig.
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Artikel 3
In de Gentstraat, meer bepaald ter hoogte van huis nummer 8 en recht over huis
nummer 40 is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c. van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
De Gentstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur (drie uren) is er van toepassing 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.
In de Gentstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT + ZE9aGT’
met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag” en “ max. 3
uren”.
Artikel 5
In de Gentstraat, ter hoogte van huisnummer 39, wordt er op de parkeerstrook
een verdrijvingsvlak van 2 m breed en 1 m lang ingericht, overeenkomstig artikel
77.4 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.

Punt 5: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van de tijdelijke politieverordening
van de burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. de Duynewake

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
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grond






de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en
latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet



tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 04/07/2014 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer naar aanleiding van de
organisatie Duynewake op 06/07/2014

Feiten, context 
en argumentatie

Naar aanleiding van de datumwijziging van de organisatie Duynewake van
05/07 naar 06/07/2014 was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid een
tijdelijke politieverordening door de burgemeester te laten vaststellen op
04/07/2014.



De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in
de gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van de
organisatie Duynewake op 06/07/2014.

Verwijzingsdocumenten

Neemt kennis

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van het besluit d.d. 27/06/2014 van de
secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en openbare werken houdende niet-goedkeuring
van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 inzake het opheffen en opnieuw vaststellen
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan) en aanpassing
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gewestwegen (Prinses
Elisabethlaan) aan de herinrichting

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
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Juridische
grond











Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie









Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer

beslissingen van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 en 28/04/2014 houdende
opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan)
beslissing d.d. 27/06/2014 van de secretaris-generaal van het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken houdende niet goedkeuren van de beslissing
van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende maatregelen op de N9
Prinses Elisabethlaan
beslissing d.d. 18/08/2014 van het college van burgemeester en schepenen
houdende voorstel aan de gemeenteraad tot kennisneming van de beslissing
d.d. 27/06/2014 van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken houdende niet goedkeuren van de beslissing van de
gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende maatregelen op de N9 Prinses
Elisabethlaan, tot opheffen van de beslissingen van de gemeenteraad d.d.
28/04/2014 en 19/12/2013 inzake het opheffen en opnieuw vaststellen van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Prinses
Elisabethlaan) en tot het opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement
op de politie van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan)

De gemeenteraad heeft in zitting van 28/04/2014 n.a.v. het afbakenen van
parkeerplaatsen t.h.v. de huizen met nrs. 64 en 64A na advies van de
verkeerscommissie, het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer van de Prinses Elisabethlaan opgeheven en opnieuw vastgesteld.
De secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
heeft op 27/06/2014 besloten om de beslissing van de gemeenteraad niet
goed te keuren overwegende dat het reglement niet meer overeenkomt met
de toestand na de herinrichtingswerken.
Het dubbelrichtingsfietspad moet worden aangeduid met borden D7, artikels
9 en 11 mogen door de herinrichtingswerken worden geschrapt en artikels 12
en 13 werden niet uitgevoerd.
Artikel 12 is zonder voorwerp wegens het verdwijnen van het vervoerbedrijf
in de nabije omgeving en de aansluitende verkaveling, in artikel 13 is de
blauwe zone t.h.v. de nrs. 73/74 zonder voorwerp door het stopzetten van
de uitbating van een bakkerij en mogen op advies van de lokale politie
worden opgeheven.
Overigens is ook gebleken dat de bewoner van het huis nr. 75 is verhuisd naar
Oostende waardoor de parkeerplaats voor personen met een handicap die
door betrokkene werd aangevraagd niet meer nodig is.
De opmerkingen werden verwerkt in een nieuw ontwerp van aanvullend
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reglement op de politie van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan) dat werd
voorgelegd aan Tom Viaene, teamverantwoordelijke verkeer en signalisatie
van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen die op 12/08/2014
zijn instemming heeft betuigd met de inhoud.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de beslissing van 28/04/2014 in
te trekken en om het aanvullend reglement zoals vastgesteld in zitting van
19/12/2013 op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Tussenkomsten



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d. 27/06/2014 van de
secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken inzake
het niet goedkeuren van de beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014
inzake het opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan).

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raadslid Kris Opdedrynck die opmerkt dat in de titel van dit dossier
verkeerdelijk wordt verwezen naar een beslissing van de gemeenteraad van
28/08/2014. Dit moet worden aangepast naar 28/04/2014.

De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/12/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Prinses Elisabethlaan.
Artikel 2
In de Prinses Elisabethlaan wordt aan de zuidzijde een verplicht fietspad
ingericht vanaf de grensscheiding Oostende tot de aansluiting met de
Brugsesteenweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Prinses Elisabethlaan wordt aan de noordzijde:
een dubbelrichtingsfietspad ingesteld vanaf de aansluiting met Oostende tot
aan de Nukkerstraat
een verplicht fietspad ingesteld vanaf de Nukkerstraat tot aan de aansluiting
met de Brugsesteenweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 4
De Prinses Elisabethlaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van:
een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975,
vanaf de grensscheiding Oostende tot aan de Kerkhofstraat, onderbroken ter
hoogte van de twee aansluitingen met het gedeelte ‘Prinses Elisabethlaangemeenteweg’. Het is bestuurders, komende uit de richting Oostende,
toegelaten de doorlopende witte streep te overschrijden voorbij de tweede
aansluiting met het gedeelte ‘Prinses Elisabethlaan-gemeenteweg’,
aangeduid door onderbroken witte strepen naast de doorlopende witte
streep, overeenkomstig artikel 72.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975
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onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975, vanaf de
Kerkhofstraat tot aan het huis nr. 81 en vanaf het huis nr. 95 tot de
aansluiting met de Brugsesteenweg.

Artikel 5
In de Prinses Elisabethlaan wordt de rijbaan, vanaf het huis nr. 81 tot 6 m voorbij
de Buurtspoorwegstraat, richting Brugge, verdeeld in drie rijstroken, waarbij de
middelste rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende van Oostende, richting
Nukkerstraat en Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte onderbroken strepen en
witte voorsorteringspijlen naar links en het verkeersbord F13.
Artikel 6
In de Prinses Elisabethlaan wordt tussen de beide rijstroken een verkeersgeleider
of verdrijvingsvlak ingericht, door middel van arceringen vanaf 6 m voorbij de
Buurtspoorwegstraat, richting Brugge, onderbroken ter hoogte van de garage van
het huis nr. 89/90 en uitmondend in een volle witte lijn tot aan de scheiding der
huizen nrs. 94/95.
Artikel 7
In de Prinses Elisabethlaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep vanaf de aansluiting met de Brugsesteenweg
tot aan de grensscheiding Oostende, uitgezonderd ter hoogte van de
aansluitingen van alle erop uitkomende wegen.
Artikel 8
Op de Prinses Elisabethlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan, tegenover de bushalte, ter hoogte van het
gemeentelijk dienstencentrum.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig met
de as van de rijbaan en het verkeersbord F49.
Artikel 9
In de Prinses Elisabethlaan wordt een gelijkgrondse berm ingericht tussen de
denkbeeldige rand van de rijbaan en het fietspad vanaf de aansluiting met de
Brugsesteenweg tot grensscheiding met Oostende.
Artikel 10
In de Prinses Elisabethlaan wordt de voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte
van alle daarop uitkomende wegen vanaf de aansluiting met de Brugsesteenweg
tot de grensscheiding Oostende.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden B9 langs de
Prinses Elisabethlaan en B1 langs de ondergeschikte wegen.
Artikel 11
In de Prinses Elisabethlaan, zijde bebouwing, ter hoogte van de huizen nrs. 84/85
over een lengte van 6 m, is het parkeren van 7 tot 19 uur beperkt tot een
maximum duur van 30 minuten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 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”.
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Artikel 12
In de Prinses Elisabethlaan ter hoogte van de meergezinswoningen met nrs. 64 en
64A wordt aan weerszijden ter hoogte van de inrit naar de garages
parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen evenwijdig met de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen die de plaats
afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.

Punt 7: beleidsondersteuning - Beleidsondersteuning. Kennisneming en bekrachtiging van een
tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 24/07/2014 houdende verbod balsporten
tussen 22 en 8 uur in de onmiddellijke omgeving van de multifunctionele sportterreinen in de
Staessenstraat en de Dorpsstraat balsporten

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 134 §1 en 134 §2 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten



Besluit van de burgemeester d.d. 24/07/2014 houdende verbod om
balsporten te beoefenen tussen 22 en 8 uur in de onmiddellijke omgeving van
de multifunctionele sportterreinen in de Staessenstraat en de Dorpsstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/09/2014
houdende kennisneming van het besluit van de burgemeester d.d.
24/07/2014 houdende verbod balsporten tussen 22 en 8 uur in de
onmiddellijke omgeving van de multifunctionele sportterreinen in de
Staessenstraat en de Dorpsstraat en voorstel tot bekrachtiging van het besluit



Feiten, context 
en argumentatie

De lokale politie, de burgemeester en het gemeentebestuur ontvingen reeds
diverse en herhaalde klachten met betrekking tot de hinder c.q. verstoring
van de openbare orde door personen die spelen op en rond de
multifunctionele sportpleinen in de Staessenstraat en de Dorpsstraat.
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Uit de aanhoudende klachten en verslagen van de lokale politie bleek dat de
verstoring van de openbare orde onder meer en vooral het gevolg was van
het beoefenen van balsporten na 22 uur (geluid van stuiterende ballen, luid
geschreeuw, ….).
Omdat het beoefenen van balsporten na 22 uur duidelijk leidde tot een
onaanvaardbare verstoring van de nachtrust en de openbare orde, was het
nemen van een tijdelijke politieverordening door de burgemeester
noodzakelijk.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om dit besluit te bekrachtigen, zodat de
maatregel verder kan worden geëvalueerd op haar effectiviteit.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening van de
burgemeester d.d. 24/07/2014 houdende verbod om balsporten te beoefenen
tussen 22 en 8 uur in de onmiddellijke omgeving van de multifunctionele
sportterreinen in de Staessenstraat en de Dorpsstraat.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 24/07/2014
houdende verbod om balsporten te beoefenen tussen 22 en 8 uur in de
onmiddellijke omgeving van de multifunctionele sportterreinen in de
Staessenstraat en de Dorpsstraat, zodat de maatregel verder kan worden
geëvalueerd op haar effectiviteit.

Punt 8: technische dienst - Veiligheid. Goedkeuring engagementsverklaring ter uitvoering van het
masterplan POV

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische



Wet d.d. 28/03/2003 tot wijziging van de wet van 31/12/1963 betreffende
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grond
Verwijzingsdocumenten

de civiele bescherming







Feiten, context 
en argumentatie















Tussenkomsten



memorandum Masterplan Campus POV d.d. 01/2014 door WFIV vzw
goedkeuring van de engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan
voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten door de
provincieraad d.d. 23/01/2014
schrijven d.d. 27/03/2014 van WFIV vzw met betrekking tot de goedkeuring
van de engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten door de gemeente
Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/09/2014
houdende de principiële goedkeuring engagementsverklaring ter uitvoering
van het Masterplan POV

Voor een kwaliteitsvol en praktijkgericht opleidingsaanbod in WestVlaanderen ten behoeve van de veiligheidsdiensten werd een masterplan
ontwikkeld dat op lange termijn voorziet in de renovatie en uitbouw van de
basisopleidingsinfrastructuur en specifieke oefeninfrastructuur.
Gezien de geografische eigenheid van de provincie dient het
opleidingsaanbod deels centraal en deels decentraal te worden
georganiseerd.
Omwille van de schaalvoordelen werd gekozen om de centrale
opleidingsinfrastructuur en de gespecialiseerde praktijkinfrastructuur
bovenlokaal te organiseren in het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten (POV) te Zedelgem.
Het provinciebestuur voorziet een aanzienlijke financiële inbreng door de
aankoop van de site en een bijdrage in de renovatie en in de infrastructurele
uitbouw van het POV. De provincie wenst echter geen rol te spelen in de
inhoudelijke uitwerking en organisatie van het opleidingsaanbod.
Het opleidingsaanbod afgestemd op de opleidingsbehoeften van het werkveld
dient, in samenspraak met de zones en de lokale besturen, te worden
gedragen door de twee scholen (WOBRA vzw en WPS vzw).
Ter verantwoording van de financiële inbreng in de infrastructuur van het
POV vraagt de provincie West-Vlaanderen een engagement van de gemeenten
en steden om de uit te bouwen infrastructuur te benutten voor de opleiding
van hun veiligheidsdiensten.
Voor de erkenning van dit Masterplan POV als strategisch opleidingsproject
werd door het provinciebestuur een engagementsverklaring voor de
gemeenten opgesteld.
De gemeenten en steden engageren zich het POV te erkennen als het
centraal opleidingscentrum van West-Vlaanderen voor de veiligheids- en
reddingsdiensten en staan mede in voor het beheer van het POV.
Na telefonisch contact met Hans Desmyttere – algemeen directeur Campus
POV d.d. 26/08/2014 wordt bevestigd dat het ondertekenen van de
engagementsverklaring geen financiële impact zal betekenen voor de
gemeenten en steden. De financiering van de campus POV gebeurt integraal
door de provincie West-Vlaanderen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van de
engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten goed te keuren.

Raadslid Dany Hollevoet die wijst op de tegenspraak tussen de alinea in de
“Feiten, context en argumentatie” die stelt dat deze engagementsverklaring
geen financiële impact zal hebben voor ons bestuur terwijl het voorliggend
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memorandum onder rubriek “financieel” gewag maakt van “een transparante
maar voldoende cofinanciering van de opleidingen door de lokale
overheden”. Het raadslid stelt voor om de goedkeuring te koppelen aan de
voorwaarde dat het engagement geen financiële gevolgen zal hebben voor
ons bestuur.
Voorzitter Kristof Vermeire die voorstelt om in die zin te beslissen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, dit evenwel onder de voorwaarde
dat het onderschrijven van dit engagement geen uitgaven met zich mag
meebrengen voor het bestuur. De engagementsverklaring maakt integrerend deel
uit van dit besluit.

Punt 9: beleidsondersteuning - Brandweer. Kennisneming van de definitieve afrekening van de
forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en met 2010 en principiële
goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, 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
artikel 42 van het Gemeentedecreet

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. 23/06/2014 houdende uitbrengen van
gemotiveerd advies inzake het tweede voorstel van definitieve afrekening
van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de periode 2006 tot en
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Feiten, context 
en argumentatie

met 2010
brief d.d. 08/08/2014 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
betreffende omslag brandweerkosten – definitieve afrekening forfaitaire
bijdrage in de kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en met 2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/09/2014
houdende principiële akkoordverklaring met de definitieve afrekening van de
forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en
met 2010

In een brief van 08/08/2014 meldt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken de West-Vlaamse gemeentebesturen dat er een definitieve afrekening
werd gemaakt van de forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer voor
de jaren 2006 tot en met 2010. Deze definitieve afrekening is identiek aan
het tweede voorstel van forfaitaire bijdrage, zoals voorwaardelijk (*) gunstig
geadviseerd door de gemeenteraad in zitting d.d. 23/06/2014:
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2006 - 2010




Forfaitaire bijdrage
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

(*) Met het voorwaardelijk gunstig advies werd aangegeven dat de
gemeenteraad zich weliswaar neerlegt bij de voorgestelde bedragen,
maar dat het voorstel van de gouverneur niettemin nog steeds behept is
met diverse juridische onvolkomenheden. De afweging werd echter
gemaakt door de gemeenteraad dat de juridische bezwaren in de
gegeven omstandigheden en binnen de concreet geformuleerde
voorstellen van bedragen, niet opwegen tegen het positief gegeven dat
er nu een duurzaam solidariteitsmechanisme tot stand komt tussen
centrumgemeenten en beschermde gemeenten. De definitieve cijfers zijn
echter identiek aan de cijfers die voorwaardelijk gunstig werden
geadviseerd. Binnen de huidige stand van het dossier is het voor Bredene
dan ook niet meer nodig om de juridische bezwaren aan te grijpen om de
definitieve bedragen aan te vechten.

In de praktijk komt deze definitieve afrekening van de forfaitaire bijdrage
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.
 een gedeelte van het benodigd krediet voor het nog te betalen bedrag
van 1.614.494,18 EUR is reeds voorzien in de gemeentelijke boekhouding.
Het krediet dat reeds is voorzien bedraagt meer bepaald in totaal
736.545,50 EUR. Dit bedrag is in de boekhouding opgenomen als
“openstaande facturen”, die in het verleden reeds werden aangerekend
maar nog niet werden uitbetaald
 rekening houdend met het reeds voorziene krediet betekent de
definitieve afrekening dus dat er nog een extra krediet van 877.946,68
EUR moet worden voorzien om te kunnen voldoen aan de totale
financiële verplichting. Dit extra bedrag is van die omvang dat het
gevolgen
heeft
voor
de
autofinancieringsmarge
van
het
gemeentebestuur, waardoor er een volwaardige aanpassing van het
meerjarenplan 2014 – 2019 noodzakelijk zal zijn om dit bedrag te kunnen
voorzien
 de toezichthoudende overheid heeft zich in de praktijk (bv. in
Alveringem en Jabbeke) echter bereid getoond om het gemeentelijk

Verslag gemeenteraadszitting 22/09/2014

15



Financiële
gevolgen

meerjarenplan te schorsen indien niet alle uitgaven met betrekking tot
de brandweerkosten werden opgenomen in het meerjarenplan. Aangezien
we nu reeds weten dat er ook voor de jaren 2011 – 2013 afrekeningen
zullen volgen die qua grootte vergelijkbaar zijn met die uit de periode
2006 – 2010, valt het te verwachten dat de toezichthoudende overheid
slechts een aanpassing van het meerjarenplan van Bredene zal
goedkeuren indien ook de bijdragen voor 2011 – 2013 zijn gebudgetteerd.
We mogen er met andere woorden van uit gaan dat de benodigde
aanpassing voor het betalen van de bijdrage 2006 – 2010 slechts mogelijk
zal zijn, indien we proactief ook het budget voor de periode 2011 – 2013
optrekken. Voorlopig wordt dit extra benodigd bedrag voor de periode
2011 – 2013 geraamd op 950.000 EUR
 in totaal zou er daarom in de praktijk voor de volledige achterstallige
periode van 2006 tot en met 2013 een verhoging van het budget voor
brandweer noodzakelijk zijn van ± 1.830.000 EUR.
In de brief van 08/08/2014 vraagt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken dat de gemeenteraad zich binnen de 40 dagen akkoord verklaart met
deze definitieve afrekening en dit volgens artikel 10 §3 van de wet d.d.
31/12/1963 betreffende de civiele bescherming. Wegens de timing van de
brief en de geplande zittingen van 2014 was het echter niet mogelijk om dit
binnen de 40 dagen aan de gemeenteraad voor te leggen. Artikel 10 §3
voorziet echter niet -zoals de brief laat uitschijnen- dat er nog een extra
akkoord nodig is van de gemeenteraad om de beslissing uit te kunnen voeren,
maar integendeel in een regeling die de gouverneur toelaat om bedragen
ambtshalve van de rekening te nemen indien “[…] binnen veertig dagen na de
notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op
te volgen […]”.
 vanwege het belang van het dossier en de financiële implicaties ervan
wordt deze definitieve afrekening niettemin ter kennis voorgelegd aan de
gemeenteraad, ook al heeft dit vanwege de timing van de zitting geen
formele gevolgen meer
 voorgesteld wordt wel om de gemeenteraad naar aanleiding van de
kennisneming van de afrekening te vragen om zich principieel akkoord te
verklaren met de hierboven toegelichte benodigde aanpassing van het
meerjarenplan 2014 – 2019 (optrekken budget met ± 1.830.000 EUR). Het
benodigd krediet voor het optrekken van het brandweerbudget kan
integraal worden gehaald van het gecumuleerd resultaat van de
rekening.

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

Raming (incl. Budgetsleutel +
btw)
beschikbaar
verbinteniskrediet
Nog te betalen 1.614.494,18
aandeel bijdrage
EUR
kosten brandweer
2006 – 2010
Vermoedelijk nog ± 1.500.000
te
betalen
EUR
aandeel bijdrage
kosten brandweer
2011 – 2013 (NB:
slechts van belang
in functie van een
toekomstige
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Openstaande
facturen vorige
dienstjaren
736.545,50 EUR
Openstaande
facturen vorige
dienstjaren
550.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
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Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat ook met de nieuwe bedragen de kosten
voor de brandweer een grote hap uit het budget halen. Hij verwijst in dit
verband ook naar de opmerkingen die werden geformuleerd door de collegae
Steen en Hollevoet in vorige zitting. Tevens verwijst het raadslid naar het
juridisch advies dat hierover werd ingewonnen en betreurt dat geen verdere
stappen werden ondernomen om alsnog het aandeel van onze gemeente te
verlagen. Tevens betreurt het raadslid dat de brief van de gouverneur d.d.
08/08/2014 niet tijdig werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het dossier
blijkt immers dat de gemeenteraad zich binnen de 40 dagen kan uitspreken
over de definitieve afrekening. Door de gemeenteraad iets te vervroegen had
de raad dit voorstel toch kunnen bespreken, temeer omdat de meerderheid
heeft aangegeven dat de raadsleden meer zouden worden betrokken bij dit
dossier.
Raadslid Kris Opdedrynck die opmerkingen formuleert over de opbouw van dit
dossier en meer in het bijzonder dat dit wordt gekoppeld aan de principiële
goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan. Het raadslid acht het
aangewezen dat onmiddellijk een aangepast meerjarenplan zou worden
voorgelegd aan de raad. In dit verband verwijst het raadslid ook naar de
communicatie over dit meerjarenplan naar de lokale pers.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat in vorige
gemeenteraadszitting lang werd gedebatteerd over dit dossier en dat toen
reeds duidelijk werd gesteld dat het college van burgemeester en schepenen
ook niet volledig gelukkig is met de financiële gevolgen van de herberekening
van de brandweerkosten. In het oorspronkelijk advies van de gouverneur
waren vooral Bredene, Jabbeke en Alveringem het hardst getroffen. Om deze
reden werd door deze drie gemeenten beroep gedaan op het juridisch advies
van een gespecialiseerd advocatenbureau. Op basis van het negatief advies
dat werd opgesteld samen met dit advocatenbureau, werden door de
gouverneur de parameters voor de berekening van de brandweerkosten 20062010 zo aangepast dat momenteel de voorliggende bedragen dienen betaald.
Na deze aanpassing van de parameters heeft de gemeenteraad beslist om een
voorwaardelijk gunstig advies te geven over het nieuw voorstel van de
gouverneur en om bijgevolg geen verdere juridische stappen te ondernemen.
Deze beslissing was ingegeven door het feit dat binnen de brandweerzone
ook nog onderhandelingen dienden gevoerd over de toekomstige
brandweerkosten en dat hiervoor op de goodwill diende gerekend van
Brugge, Oostende en Knokke om hierover tot een billijke oplossing te komen.
Het Koninklijk Besluit dat de regels voor de verdeling van de toekomstige
brandweerkosten vastlegt is immers nadelig voor de kleinere gemeenten.
Inmiddels is hierover binnen deze hulpverleningszone een consensus bereikt
die merkelijk voordeliger is dan de regeling volgens Koninklijk Besluit. Ook
belangrijk is, aldus de burgemeester, dat er nu duidelijkheid is over het
aandeel van ons bestuur in de brandweerkosten en bijgevolg ook over de
financiële toestand van de gemeente. Dit laat het college toe om nu een
aangepast meerjarenplan op te maken. Tijdens een persmoment werd
hierover inderdaad in grote lijnen info verstrekt aan de lokale
perscorrespondenten, zo licht de burgemeester toe. Na de bijsturing van het
meerjarenplan op basis van de nieuwe, intussen gekende cijfers zal dit
worden voorgelegd aan de fracties van de meerderheid om dan ter
bespreking en goedkeuring voor te leggen aan de raad in zitting van
november. Met betrekking tot de opmerking van raadslid Cattoir over het
verstrijken van de periode van 40 dagen verwijst de burgemeester naar het
dossier waarin duidelijk wordt gesteld dat in toepassing van artikel 10 §3 van
de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming -dit in weerwil
van wat de brief doet uitschijnen-, er na het positief advies geen
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uitdrukkelijk akkoord meer nodig is van de gemeenteraad. Tenslotte merkt
de burgemeester nog op dat ons bestuur niet gelukkig is met de huidige
situatie, dit gelet op de financiële gevolgen, maar dat hij er wel van
overtuigd is dat – in de gegeven omstandigheden – het best mogelijke
resultaat werd behaald.
Schepen Eddy Gryson die er nog op wijst dat de principiële goedkeuring van
de aanpassing van het meerjarenplan werd opgenomen in het dossier om de
raad duidelijk te informeren over de financiële gevolgen.
Raadslid Kris Opdedrynck die repliceert dat zijn fractie meende dat met deze
principiële goedkeuring de raad voor voldongen feiten wordt gesteld inzake
het meerjarenplan. Uit de toelichting heeft hij nu evenwel begrepen dat de
aangepaste meerjarenplanning nog ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
raadsleden. Tevens vraagt het raadslid dat, gelet op de aanzienlijke
bijdragen van de gemeente, de hulpverlengingszone werk zou maken van de
verhoging van de efficiëntie, slagkracht en kostenbeperking.
Burgemeester Steve Vandenberghe en secretaris Yannick Wittevrongel die
antwoorden dat Bredene samen met Brugge heeft bekomen dat de beperking
van de personeelskosten en investeringen als voorwaarde werd opgenomen in
de overeenkomst, dat reeds een audit werd uitgevoerd en dat bovendien voor
de zone een financieel manager zal worden aangesteld.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve afrekening van de forfaitaire
bijdragen voor de brandweer voor de periode 2006 tot en met 2010.

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck en
Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met een toekomstige
aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019. Deze toekomstige aanpassing
heeft meer bepaald als bedoeling om het budget op te trekken met ± 1.830.000
EUR voor de betaling van de brandweerbijdrage voor de periode 2006 – 2013. Om
deze kredieten op te trekken zal het gecumuleerd resultaat van de rekening
worden aangewend.

Punt 10: beleidsondersteuning - Algemeen. Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire
draagkracht houdende de oprichting van de Interlokale Vereniging CollaboRegiO en het addendum bij
deze overeenkomst betreffende het project "Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende"

Aanwezig

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

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet d.d. 17/02/2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van
het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de
Interlokale Vereniging CollaboRegiO
addendum bij de algemene overeenkomst, betreffende het project
"Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende"
brief d.d. 03/07/2014 van het Departement Werk & Sociale Economie
betreffende regierol ter stimulering van de lokale sociale economie –
subsidietoekenning 2014 – 2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/09/2014
houdende principiële goedkeuring van de overeenkomst met statutaire
draagkracht houdende de oprichting van de Interlokale Vereniging
CollaboRegiO en het addendum bij deze overeenkomst betreffende het
project "Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende"





Feiten, context 
en argumentatie







Om de samenwerking tussen de diverse gemeenten van het arrondissement
Oostende vlotter en beter gestructureerd te laten verlopen, werd binnen
RESOC Oostende het initiatief genomen om een formeel intergemeentelijke
samenwerkingsverband
op
te
richten.
Als
formule
voor
het
samenwerkingsverband werd gekozen voor de “interlokale vereniging”.
 de interlokale vereniging is een samenwerkingsvorm zonder
rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht. Een overeenkomst
tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, vormt de basis.
De interlokale vereniging dient vooral voor de realisatie van in omvang
beperkte projecten
 binnen de interlokale vereniging kunnen verschillende projecten worden
uitgevoerd. Hiertoe wordt telkens een aparte “aanvullende
overeenkomst” opgemaakt door de aan dat project deelnemende
gemeenten.
Deze nieuwe interlokale vereniging, CollaboRegiO, genoemd en zou als leden
de gemeenten hebben die deel uitmaken van het werkingsgebied RESOC
Oostende (zijnde Oostende, Gistel, Middelkerke, Bredene, De Haan, Ichtegem
en Oudenburg).
Om toe te treden tot CollaboRegiO wordt aan Bredene gevraagd om de
overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de
Interlokale Vereniging CollaboRegiO te ondertekenen. Vooraleer dit kan
gebeuren dient de gemeenteraad echter de voorwaarden van de
overeenkomst goed te keuren.
Aan Bredene wordt bovendien gevraagd om ook het addendum bij de
statutaire overeenkomst goed te keuren, betreffende het project
"Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende". Ook de inhoud van
deze overeenkomt dient eerst aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
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dit addendum betreft het eerste concreet samenwerkingsproject binnen
CollaboRegiO en heeft betrekking op een subsidieaanvraag voor het
verkrijgen van financiële middelen voor de regie van de sociale economie
op lokaal/regionaal vlak
 Gistel zou hierin optreden als “beherende gemeente” voor de zeven
gemeenten van het RESOC-gebied. Voor alle zeven gemeenten samen
voorziet de Vlaamse overheid een subsidie van 75.000 EUR per jaar,
waarvoor geen co-financiering is vereist. Deze middelen worden door
Vlaanderen voorzien voor een periode van zes jaar (2014-2019). In
totaal bedraagt de subsidie maximaal 450.000 EUR. De subsidie wordt
toegekend voor zover er uitgaven zijn die in de BBC met dit project
gelinkt zijn
 vanuit Gistel wordt zodoende de regie betreffende sociale economie
gevoerd voor de ganse regio, onder de mantel van CollaboRegiO.
 met de subsidie wordt een voltijds medewerker aangeworven door
Gistel om het project uit te voeren.
 het gemeentebestuur heeft via een brief d.d. 03/07/2014 van het
Departement Werk & Sociale Economie ondertussen trouwens de
bevestiging gekregen dat het ingediende project van CollaboRegiO werd
weerhouden en dus voor zes jaar zal worden gesubsidieerd door
Vlaanderen.
Voor Bredene zijn er geen financiële gevolgen verbonden aan de instap in
CollaboRegiO.

Tussenkomsten



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat in de overeenkomst met statutaire
draagkracht geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de opmaak
van de notulen. Hij vraagt dan ook de vertegenwoordiger die straks zal
worden aangeduid in deze vereniging er te willen op toezien dat dit wordt
opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De gemeenteraad keurt de inhoud van volgende overeenkomsten goed:
 overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de
Interlokale Vereniging CollaboRegiO
 addendum bij de algemene overeenkomst, betreffende het project
"Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende".
Bovengenoemde overeenkomsten maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2013

Aanwezig

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

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/09/2014
houdende vaststellen van het algemeen jaarverslag 2013

Feiten, context 
en argumentatie

Door de invoering van het Gemeentedecreet is het niet langer verplicht om
een jaarverslag op te maken als bijlage bij het budget. Toch lijkt het nuttig
om een jaarverslag (zij het losgekoppeld van het budget) te blijven opmaken.
Niet alleen geeft het een handig jaaroverzicht, maar het is ook een
document waarin bepaalde beleidsrelevante informatie (zoals indicatoren) op
een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd. Het jaarverslag speelt
zo een belangrijke rol In het kader van de actieve openbaarheid van bestuur.
Het jaarverslag 2013 bouwt inhoudelijk en vormelijk voort op het stramien
van de voorgaande jaren. Het jaarverslag bestaat concreet uit twee grote
onderdelen:
 het eigenlijke jaarverslag: aan de hand van teksten wordt een kort
overzicht gegeven van de hoogtepunten van 2013. De feiten worden per
thema in grote clusters ondergebracht
de bijlagen: in de bijlagen wordt eerder technische informatie verstrekt. Het
betreft informatie die de leesbaarheid van het jaarverslag in het gedrang zou
brengen en die enkel voor een klein deel van de lezers relevant is.





Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen jaarverslag 2013.

Punt 12: technische dienst - Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Solitaire vakantiewoningen Brugge - Oostende. Advies

Aanwezig

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

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 2.2.10 § 4 van de Vlaamse Codex in werking getreden op 01/09/2009

Verwijzingsdocumenten



Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen – BruggeOostende, voorlopig vastgesteld door de provincieraad van West-Vlaanderen
in zitting van 03/07/2014
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/03/2014
houdende advies over het voorontwerp PRUP solitaire vakantiewoningen Brugge - Oostende



Feiten, context 
en argumentatie






Het voorontwerp PRUP Solitaire vakantiewoningen – Brugge - Oostende werd
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31/03/2014
gunstig geadviseerd.
Het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Solitaire vakantiewoningen –
Brugge - Oostende loopt van 25/08 t.e.m. 24/10/2014.
Toeristische logies moeten op basis van het logiesdecreet beschikken over
een stedenbouwkundige vergunning voor de functie vakantiewoning of een
stedenbouwkundig attest waaruit blijkt dat de functie vakantiewoning in
aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning. Eveneens moeten
sinds 2013 solitaire vakantiewoningen kunnen aantonen dat de constructie als
functie stedenbouwkundig vergund is of kan worden. Dit impliceert dat
vakantiewoningen gelegen in de bestemmingscategorie ‘landbouw’ zich
binnen de huidige juridische context niet in regel kunnen stellen met het
logiesdecreet.
Het RUP biedt een antwoord op deze problematiek door de functie solitaire
vakantiewoning mogelijk te maken binnen de bestemmingscategorie
‘landbouw’ waarbij volgende voorschriften worden opgenomen: “Binnen de
contour van het RUP wordt de functie solitaire vakantiewoning, binnen
bestaande vergund of vergund geacht, niet verkrotte woningen, met
uitzondering van appartementen en studio’s, toegestaan, voor zover deze
woning is gelegen in een bestemming die ressorteert onder de
gebiedscategorie ‘landbouw’ cfr. VCRO en voor zover er binnen de woning of
gebouwencomplex geen functies zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een
complementaire functie bij een residentiële functie. Een vakantiewoning die
door middel van dit RUP als een vakantiewoning werd vergund, kan te allen
tijde terug als residentiële woning worden vergund.”

Openbaar
onderzoek



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Solitaire vakantiewoningen –
Brugge-Oostende loopt van 25/08 t.e.m. 24/10/2014.

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het ontwerp Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen – Brugge - Oostende.
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Punt 13: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan "Groenendijk". Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, 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
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Richtlijn R-ARP-0013-1.0 d.d. 01/10/2001 voor de digitale uitwisseling van
ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009










Verwijzingsdocumenten







Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
BPA “Groenendijk”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 01/02/2006
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de deputatie d.d. 09/10/2006 houdende goedkeuring van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
ontwerp van bestek voor de opdracht tot opmaak van een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk”
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beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/12/2013
houdende herziening BPA “Groenendijk” en principiële beslissing opmaak RUP

Feiten, context 
en argumentatie

Voor het gebied met volgende begrenzing zijn de voorschriften van het BPA
“Groenendijk” van toepassing:
- ten noorden: Driftweg
- ten zuiden: Doornenbilkstraat
- ten westen: Groenendijkstraat
- ten oosten: Schoonheidsleerlaan.
Voor dit BPA dienen de voorschriften herzien om volgende redenen:
- in de bestemmingsvoorschriften van het BPA “Groenendijk” voor de zone
3 “zone voor open bebouwing” op de hoek Driftweg - Schoonheidsleerlaan
wordt “wonen” opgegeven als hoofdbestemming. Voor andere
projectzones
wordt
duidelijk
aangegeven
“wonen/eenen
meergezinswoningen” of “wonen/eengezinswoningen” of wordt in de
titel bvb. “zone voor hoogbouw” duidelijkheid verschaft over het type
van woningbouw. Door voor zone 3 niet duidelijk te bepalen welke
woningtypologie hier mogelijk is blijft interpretatie bestaan over een- of
meergezinswoningen
- door gebruik te maken van het maximaal mogelijke volume/gabariet
waarbij meergezinswoningen worden gecreëerd ontstaat er echter een
duidelijke trendbreuk met andere gebouwen en functies in de
Schoonheidsleerlaan. De straat is immers gekenmerkt door
eengezinswoningen met kleinere volumes/beperkte bouwhoogten en door
een basisschool met gebouwen beperkt tot een bouwlaag
- de aanwezigheid van de school met de hieraan gekoppelde verkeersdruk,
parkeren en stationeren, versterkt het gegeven dat er voor zorgt dat
meergezinswoningen moeilijk inpasbaar zijn in deze smalle straat zonder
een impact te hebben op de verkeersveiligheid in de omgeving.
Bijkomend betreft het hier een basisschool die een grote groei heeft
gekend en in deze context niet meer te vergelijken is met de periode
waarin het BPA werd opgemaakt en goedgekeurd. De bouw van
meergezinswoningen zal bijgevolg de parkeer- en verkeersdrukte in de
Schoonheidsleerlaan doen toenemen, wat onmiskenbaar een invloed zal
hebben op de verkeersveiligheid in een omgeving die door de
aanwezigheid van de basisschool druk wordt gebruikt door jonge
kinderen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16/12/2013
een principiële beslissing genomen over de opmaak van een nieuw RUP met
wijzigen van de hoofdbestemming “wonen” in het BPA “Groenendijk” voor
het gebiedsdeel langs de Schoonheidsleerlaan naar bestemming
“eengezinswoningen”.
Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk” is het de
bedoeling de bestemming, inrichting en beheer van het volledige gebied te
regelen op het gewenste schaalniveau, dat wil zeggen aan de hand van
aandachtspunten en criteria, die betrekking hebben op de functionele
inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik, de
bouwdichtheid en de veiligheid in het algemeen.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 15.000 EUR voorzien voor het financieren van de opmaak van een
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
“Groenendijk”.
Het
transactiekrediet 2014 voor deze opdracht van diensten bedraagt 7.500 EUR.









Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
15.000 EUR
0610 2140007
0610-2140007
15.000 EUR
7.500 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast het bestek, de kostprijsraming (15.000 EUR, btw
inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht tot opmaak van een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk”. Het bestek maakt integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 14: sportdienst - Sport. Erkenning van Team Singh Boxing Gym vzw als Bredense sportvereniging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor erkenning en subsidiëring van
Bredense sportverenigingen (technische aanpassing reglement in functie van
invoering beleids- en beheerscyclus)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2014
betreffende aanvraag van Team Singh Boxing Gym vzw tot erkenning als
Bredense sportvereniging
aanvraagdossier van Team Singh Boxing Gym vzw tot erkenning als Bredense
sportvereniging
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Feiten, context
en argumentatie

Team Singh Boxing Gym vzw, p/a Nancy Benthein, Polderstraat 55, 8450
Bredene vraag 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 activiteit
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 Team Singh Boxing Gym vzw, p/a Nancy Benthein,
Polderstraat 55, 8450 Bredene te erkennen als Bredense sportvereniging.

Punt 15: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2013

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 89§2 van de wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten





jaarrekening en toelichting van het OCMW
jaarverslag van het OCMW
uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad d.d. 30/06/2014 houdende
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vaststelling van de jaarrekening 2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/09/2014
houdende kennisneming van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2013
van het OCMW

Feiten,

context en
argumentati
e

Bij het OCMW Bredene is de nieuwe OCMW-boekhouding van toepassing (NOB).
De OCMW-boekhouding is gebaseerd op het principe van de algemene
boekhouding met integratie van een analytische boekhouding (kostenplaats en
kostensoort). Vanaf 01/01/2014 wordt de boekhouding van het OCMW ook
gevoerd volgens de nieuwe regels van de BBC.
1.1. De balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende
activa
Totaal actief

Per
31/12/2011
5.723.383
2.854.558

Per
31/12/2012
5.501.897
3.241.691

Per
31/12/2013
5.343.367
2.978.516

8.577.941

8.743.588

8.321.884

PASSIVA
Eigen middelen
4.818.597
5.282.554
4.929.447
Voorzieningen
0
0
0
Vreemde
3 759.344
3.461.034
3.392.437
middelen
Totaal passief
8.577.941
8.743.588
8.321.884
 Het vast actief kent een daling (- 158.529,14 EUR), dit is het verschil tussen de
gerealiseerde investeringen en de afschrijvingen.
 Het vlottend actief daalt, nl. -263.175,00 EUR. Dit komt omwille van de daling
van de geldmiddelen wegens de aanwending voor de investeringsprojecten 2013
(verkoopsom van grond aan WoonWel).
 Het eigen vermogen daalt met 353.107,00 EUR om volgende redenen:
- het eigen aandeel in de aankoopsom SF daalt met 80.694,36 EUR
- de rekening 13 (gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen) daalt
met 121.757,80 EUR omwille van de financiering van vroegere projecten.
 Het vreemd vermogen daalt verder matig omwille van de afname van de
financiële schulden (- 268.482,00 EUR) en de toename van tijdelijk werkkapitaal
LOI en SF (+ 153.407,00 EUR).
1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de
werking
Geldbeleggingen
Liquide middelen

2012
760.936

2013
475.253

mutaties
- 285.683

90.000
936.447

265.825
577.387

+ 175.825
- 359.060

1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)
1. Gemeentelijke bijdrage eigen dienstjaar (831/435-01)
a) In de gemeenteboekhouding
2010
2011
2012
2013

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening
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b) In de OCMW-boekhouding
MUTATIES GEMEENTELIJKE
BIJDRAGE
Onttrekking/toevoeging
gemeentelijke bijdrage
Ontvangen gemeentelijke bijdrage
Andere
Toename reserve gemeentelijke
bijdrage

2011

2012

2013

- 2.174.947

- 2.203.810

- 2.362.831

+ 2.452.854
0
277.907
(*)

+ 2.526.440
0
322.630
(*)

+ 2.602.230
0
239.398
(*)

De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 om een dotatie aan het OCMW voor 2008
over te maken van 1.957.000 EUR. Dit bedrag werd op 21/10/2008 gewijzigd n.a.v.
een 1e actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012, waarbij de bijdrage in de
werkingskosten werd bijgesteld tot 2.035.000 EUR (oorspronkelijk 1.900.000 EUR).
Deze aanpassing was noodzakelijk om de drievoudige loonindexaties, die uitzonderlijk
werden doorgevoerd in 2008, te kunnen financieren. De enveloppenfinanciering werd
op deze manier gewijzigd. Voor 2009 werd een stijgingspercentage van 3,5%
toegepast. De volgende jaren van de legislatuur werd een indexatie van 3%
toegepast.
(*) het overschot in de gemeentelijke bijdragen werd/wordt jaarlijks teruggestort
aan de gemeente
Via gemeentelijke budgetwijziging wordt de teruggave van het overschot van de
gemeentelijke bijdrage verwerkt (vorige dienstjaren)
Dienstjaar 2012 – referentiejaar 2011 – 277.907 EUR
Dienstjaar 2013 – referentiejaar 2012 – 322.630 EUR
Dienstjaar 2014 – referentiejaar 2013 – 239.398 EUR.
1.2. De resultatenrekening
Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten ontstaan
tijdens het boekjaar.
a) Overzicht exploitatieresultaat 2011-2012-2013
RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat van de gewone
activiteit
Uitzonderlijke opbrengsten
Resultaat van het boekjaar

2011

2012

2013

6.285.304
- 8.525.137
-2.239.832

6.829.054
-9.102.100
-2.273.046

7.076.903
-9.557.199
-2.480.295

125.302
- 116.232
- 2.230.762

143.185
-106.270
-2.236.132

158.681
-96.159
-2.417.773

- 2.230.762

633.867
-1.602.265

-2.417.773

Het werkingsresultaat is meer negatief in vergelijking met het resultaat in 2012. De
werkingsopbrengsten zijn gestegen met 247.849 EUR ten opzichte van 2012. Deze
stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan :
 de verhoging van de ligdagprijs residenten WZC
 vergoeding warme maaltijden – meer cliënten
 aanpassing van de RIZIV-tegemoetkoming
 dagprijs residenten serviceflats.
De werkingskosten stijgen met een bedrag van 455.099 EUR. Dit is voornamelijk te
wijten aan de exploitatie van de serviceflats welke in 2012 nu over een volledig jaar
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ging en de beduidende stijging van de loonlasten.
 personeelskosten (+ 3,8 %)
 aankoop goederen (+ 2,8 %) (*)
 levering goederen en diensten (+ 7,6 %) (*)
(*) De aankoop van goederen en levering van diensten dient samen bekeken en geeft
een globale stijging (+ 5,4 %) aan welke hoger ligt dan het jaarlijkse inflatiepeil maar
binnen de budgettaire perken blijft.
b) De resultaten van de gewone activiteiten per activiteitencentrum
AC
100
1370
0
1390
0
8320
0
8320
2
8320
3
8320
4
8320
6
8320
7
8341
0
8341
4
8343
0

Omschrijving
Administratie
Ondersteuning

2011
- 1.051.957
-

2012
- 1.075.037
-

2013
- 1.148.012
-

-

-

-

Sociale dienst

- 590.825

- 527.876

- 583.737

Warme
maaltijden
SVK

- 122.543

- 129.783

- 136.624

0

0

0

6.753

- 3.884

+ 6.181

8.308

5.099

+ 940

- 2.103

- 1.113

+ 190

- 520.301

- 544.695

- 563.613

57555

59.360

+ 61.227

Keuken

Bejaardenwonin
g
Kringloopcenter
LOI
Instelling
Café Paris
Serviceflats

-

15.651

-

8.004

-

54.326

100 ‘Administratie’ : stijging van 6,7% omwille van de hogere uitgaven
83200 ‘Sociale Dienst’ : opmerkelijke stijging omwille van meer sociale uitgaven
83202 ‘warme maaltijden’ : stijging van 8%
83410 WZC Wackerbout ‘Instelling’: het verlies is lichtjes toegenomen (+3%)
83430 ‘Serviceflats’ : stijging omwille van de afgesloten onderhoudscontracten en
uitgaven technische werking.
Resultaatverwerking
2012

2013

- 1.602.265

- 2.417.773

A. te verwerken negatief resultaat

- 2.013.334

- 2.227.297

negatief resultaat van het boekjaar

-1.602.265

- 2.417.773

resultaat van het boekjaar

gecumuleerd overschot van vorig boekjaar

386.914

976.651

gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar

- 797.893

- 786.174

B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en
gemeentelijke bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage

2.271.697

2.440.970

2.271.697

2.440.970

C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves en
gemeentelijke bijdrage
2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage

67.888

78.139

67.888

78.139
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D. Over te dragen resultaat

- 190.476

- 135.535

1.Over te dragen bonus

- 976.651

- 981.060

786.174

845.525

2. Over te dragen negatief resultaat

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de
onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort,
gerealiseerd door het OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage
ingeschreven in het budget van de gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken aan
de gemeentelijke bijdrage wordt berekend via de schema’s van de financiële
stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
De uitgebreide cashflow wordt gevormd door het resultaat van het boekjaar
verminderd met de afschrijvingen en vermeerderd met de kapitaalsubsidies.
2009
1.433.320

2010
1.909.954

2011
1.924.109

2012
1.947.277

2013
2.100.053

In het schema van de financiële stromen wordt de vergelijking gemaakt tussen twee
componenten
- de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
- de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten bedraagt 239.398 EUR.
Het gemeentebestuur en het OCMW kunnen overeenkomen dat het OCMW het
overschot aan gemeentelijke bijdrage ofwel teruggeeft aan het gemeentebestuur
ofwel reserveert voor toekomstige bestedingen.
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans, zoals
een gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de
overlopende rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen (vb. onroerende goederen belast met hypothecaire inschrijvingen) en
het verslag ter verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten, alsook een
lijst met de interne kredietaanpassingen.
Proj. 09/2010
Proj. 01/2011
Proj. 02/2011
Proj. 10/2011
Proj. 16/2011
Proj. 19/2011
Proj. 07/2012
Proj. 01/2013
Proj. 02/2013

Uitvoering omgevingswerken Sociaal Huis
Voltooiing Sociaal Huis
Aankoop snelkoelers keuken
Verbouwen doucheruimte personeel WZC
Vernieuwing uitrusting WZC
Projectontwikkeling WZC Wackerbout
Renovatie inrichting LOI
Aanpassing informatica-omgeving
Renovatie woningen Wandelweg
TOTAAL

23.803,20
7.909.41
7.994,16
5.086,60
12.531,93
64.432,50
17.102,53
166.838,95
6.455,56
312.154,84

3. Financiële aanbevelingen en analyses van de OCMW-ontvanger omtrent de
jaarrekening 2013
a) Optimalisering van de opbrengsten : een positieve evolutie van de ligdagprijs
voor de residenten en de RIZIV-tegemoetkoming (indexatie) zullen nodig zijn
om de opbrengstenzijde te ondersteunen
b) De beheersing van de loonmassa moet een prioriteit zijn om de budgettaire
normen te behalen. Een stijging van de loonmassa dient, overeenkomstig
gebudgetteerde cijfers in 2014, beperkt tot 5%
c) De uitbating van de serviceflats “Duinenzichterf” dient nauwkeurig
gebudgetteerd en dit overeenkomstig het meerjarenplan 2014-2019 en de
toegekende prijsaanpassing.
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Zowel op het vlak van liquiditeiten als solvabiliteit dient de samenwerking met
het gemeentebestuur verder geoptimaliseerd. Een strikt debiteurenbeheer en
goede opvolging van werkings- en handelsschulden geeft een vertrouwensvol
beeld van de instelling.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
Terugstortingen m.b.t.
afgesloten
jaarrekeningen andere
entiteiten

Budgetsleutel

239.398 EUR 0900-7479000

EB /
IB /
(LB)
EB

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Bijdrage
werkingskosten
OCMW
Neemt kennis

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

2.602.230
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0900-6495010

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2013 van het OCMW.

Punt 16: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen
gedurende het eerste halfjaar 2014

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 166 van het Gemeentedecreet
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Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



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

Feiten, context 
en argumentatie

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport betreft alle verbintenissen die werden aangegaan in
het eerste halfjaar 2014 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel
beheerder (>7.500,00 EUR excl. btw).



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2014.

Punt 17: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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
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Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en argumentatie



van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende niet-goedkeuring
meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/06/2014
houdende innemen van een gewijzigd principieel standpunt inzake de
toekomst van het kerkgebouw van de parochie Sint-Jozef Molendorp (naar
aanleiding van bijkomende informatie)
meerjarenplan 2014 – 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (versie 2014)
advies d.d. 14/08/2014 door het erkend representatief orgaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/09/2014
houdende principiële goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintJozef Molendorp

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp heeft een nieuw meerjarenplan 2014 –
2019 ingediend. 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.
 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.
Alhoewel er op het ingediende document sprake is van een wijziging van het
meerjarenplan, is dit de facto een gecorrigeerd en nieuw ingediend
meerjarenplan 2014 – 2019. Het meerjarenplan 2014 – 2019 dat in 2013 werd
ingediend werd immers niet goedgekeurd door de gemeenteraad, waardoor
de kerkfabriek tot op heden over geen meerjarenplan 2014 – 2019 beschikte.
Belangrijkste struikelblok was vooral het niet voldoen aan de wettelijke
voorschriften inzake budgettair evenwicht. Een gecorrigeerd meerjarenplan
indienen bleek voor de kerkfabriek bovendien geen eenvoudige opdracht,
aangezien er geen eensgezindheid bestond over de toekomstvisie op de kerk
van Sint-Jozef Molendorp. Bijkomend overleg tussen alle betrokken partijen
heeft ondertussen wel tot eensgezindheid geleid, waardoor een nieuw
meerjarenplan met succes kon worden ingediend bij het centraal kerkbestuur
en het erkend representatief orgaan.
 De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp verwijst in zijn toelichtende nota
(punt 2) bij het meerjarenplan 2014 – 2019 kort naar de historiek inzake
het gebrek aan eensgezindheid over de toekomstvisie op de kerk van
Sint-Jozef Molendorp. Dit punt 2 van de toelichting bij het meerjarenplan
behoeft echter wel enige nuancering:
 Er wordt in de toelichting (parafraserend) gesteld dat er in 2013
onnodige commotie werd veroorzaakt door onbevoegden met gebrek
aan kennis, waardoor het college van burgemeester en schepenen
uiteindelijk werd gemanipuleerd om de afbraak van de kerk te vragen
aan het bisdom. Dit alles gebeurde boven het hoofd van het
betrokken kerkbestuur, dat niet op de hoogte was van enige
ongerustheid bij het gemeentebestuur omtrent de wenselijkheid en
de financiële haalbaarheid van het project.
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Het klopt inderdaad dat het gemeentebestuur sinds de initiële
principiële goedkeuring van het renovatieproject (± in 2008)
verontrustende signalen uit het werkveld had opgevangen, waar
ernstig rekening mee moest worden gehouden bij de beoordeling
van de voorgestelde renovatiewerken. Zoals de kerkfabriek in de
toelichting zelf aangeeft, gingen deze signalen zowel over de
staat van het gebouw als over de efficiëntie van inzet van
middelen. We mogen bovendien aannemen dat deze signalen ter
goeder trouw werden verstrekt en niet als doel hadden om het
gemeentebestuur te manipuleren. Deze problematiek werd in de
loop der jaren herhaaldelijk aangekaart met vertegenwoordigers
van het centraal kerkbestuur, in wezen het enige aanspreekpunt
van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur heeft in de loop
der jaren misschien wel het toenmalige disfunctioneren van dit
centraal kerkbestuur onderschat, want we kunnen inderdaad
vaststellen dat niet alle informatie rimpelloos is doorgestroomd
naar de individuele kerkbesturen. Sinds ± 2013 wordt daarom
opnieuw meer gebruik gemaakt van individueel (informeel)
overleg met de individuele kerkbesturen. Ondanks de weinig
vlotte doorstroming van informatie, bereikten de gemeentelijke
bedenkingen omtrent dit project reeds in de loop van 2012 het
kerkbestuur Sint-Jozef Molendorp. In de notulen van de
vergadering van de kerkraad van 25/09/2012 staat namelijk
letterlijk: “We moeten aan het schepencollege aantonen dat
renovatie ‘nuttig’ is, en minder kost dan sloop”. Ondanks alsmaar
toenemende bezorgde geluiden sinds 2012, duurde het toch nog
tot voorjaar 2014 vooraleer het gemeentebestuur uitsluitsel
kreeg over de praktische en financiële wenselijkheid van de
renovatie. Op basis van de best beschikbare informatie op dat
moment, werd naar aanleiding van de opmaak van het
gemeentelijk meerjarenplan 2014 – 2019 ondertussen principieel
volledig afgestapt van het oorspronkelijk project en werd er
vooral een sloop en herbouw overwogen. Het klopt dat het
gemeentebestuur dit standpunt heeft ingenomen zonder
bijkomend overleg en zonder medeweten van het betrokken
kerkbestuur. Niettemin heeft deze eenzijdige vlucht vooruit wel
voor de deblokkering van dit dossier weten te leiden. Zoals
gesteld heeft het kerkbestuur Sint-Jozef Molendorp namelijk in
het voorjaar 2014 met bijkomende informatie aangetoond dat
een sloop en herbouw geen correcte piste zou zijn geweest. Op
basis van de bijkomende informatie heeft het college van
burgemeester en schepenen dan ook meteen blijk gegeven dat
het niet dogmatisch aan een bepaalde piste vast wil houden,
maar dat het slechts bezorgd is om de meest efficiënte inzet van
middelen.
 Er wordt in de toelichting verder ook gesteld dat een verschil in visie
de reden is dat het meerjarenplan in 2013 is afgekeurd. De
gemeenteraad keurde dit meerjarenplan echter af omwille van het
niet voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake budgettair
evenwicht.
Het meerjarenplan ondergaat inhoudelijk weinig wijzigingen ten opzichte van
het vorige meerjarenplan 2008 - 2013. Op financieel vlak is er wel een grote
verschuiving en dit ten gevolge van geplande grote investeringswerken in het
kerkgebouw en aanhorigheden. Deze investeringen worden tijdens de
planperiode geraamd op ± 1.030.000 EUR. De werken hebben uiteraard ook
een zichtbare financiële impact op de gemeentelijke toelage. Deze impact
op de gemeentelijke toelage bestaat de facto meer bepaald uit een
compensatie voor verhoogde uitgaven ten gevolge van aflossingen en
intresten van de leningen die de werken mee financieren. Tijdens de periode
2014 – 2019 worden deze kosten voor aflossingen en intresten geraamd op
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11.550 EUR per jaar. Dit bedrag zal in de komende jaren wel nog moeten
worden verfijnd aan de hand van concrete aflossingstabellen en de concrete
timing van de werken (o.a. in functie van de gewestelijke toelage). Op het
hoogtepunt van de leningslasten (wellicht na 2019) zal het bedrag
vermoedelijk ook hoger liggen dan de nu gebudgetteerde 11.550 EUR per
jaar, maar dit is afhankelijk van factoren die momenteel nog niet zijn gekend
(o.a. bedongen aflossingsformule bij het aangaan van de leningen).
Anderzijds bestaat een groot gedeelte van de werken uit aanpassingswerken
in het kader van rationeel energiegebruik. We mogen dan ook verwachten
dat zich hier terugverdieneffecten zullen voordoen, al kan niet worden
berekend hoe groot die zullen zijn. Ook mag worden verwacht dat de werken
tot lagere exploitatiekosten zullen leiden qua kleine onderhoudswerken in de
kerk (momenteel toch ook gebudgetteerd op 42.820 EUR per jaar). Enkel het
brutobedrag van de investeringen in overweging nemen zou met andere
woorden een vertekend beeld opleveren van de werkelijke kostprijs van de
werken.
 het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich in zitting van
02/06/2014 principieel akkoord met een renovatie van het bestaande
gebouw. Over hoe deze renovatie er inhoudelijk moet uitzien werd op
dat moment geen standpunt ingenomen
 met het kerkbestuur werd afgesproken dat de investeringswerken
sowieso maar zullen kunnen worden uitgevoerd van zodra het
kerkbestuur een formele toezegging heeft dat er 30% gewestelijke
toelage is bekomen voor de werken. De timing van uitvoering van de
werken kan daarom in de toekomst nog verschuiven in functie van de
timing van het toekennen van deze gewestelijke subsidie
 momenteel worden de voorgenomen werken als volgt gepland:
 2015: plaatsen van verlaagd plafond, luchtverwarming en nieuwe
verlichting (in functie van het verlaagd plafond)
 2016: plaatsen van een sas aan het hoofdportaal en plaatsen van een
zwevende vloer
 2017: plaatsen van dakisolatie
 2018: herstelwerken aan het beton in de toren en eventueel extra
dakherstellingen
 2019: optimaliseren van de glasramen en binnenschilderwerken.
Een bijkomende opmerking dient te worden gemaakt ten aanzien van
investeringstoelagen die worden ingeschreven op het budget van 2014. Dit is
in tegenspraak met de afspraken die werden gemaakt met de diverse
kerkbesturen dat de investeringsuitgaven voortaan via leningen dienen te
worden gefinancierd. Zoals in het verleden reeds gebeurde, wordt daarom
voorgesteld om aan een eventuele goedkeuring van het meerjarenplan de
voorwaarde te koppelen dat deze investeringsontvangsten worden overgezet
van een toelage naar een lening.
De verplichting dat het gemeentebestuur de tekorten bijpast in exploitatie
(de vroegere gewone dienst) blijft van kracht. Tekorten bijpassen bij
investeringen (de vroegere buitengewone dienst) blijft eveneens een
principiële verplichting.

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft de wijziging
(lees: versie 2014) van het meerjarenplan 2014 - 2019 gunstig geadviseerd op
14/08/2014.

UITGAVEN
Omschrijving

Raming
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transactie

beschikbaar
verbinteniskrediet

Exploitatietoelage
2014
(aandeel
Bredene)

47.685,94
EUR

Exploitatietoelagen
2015
–
2019
(aandeel Bredene)

316.881,86
EUR

beschikbaar
transactiekrediet
0790-01 /
6495032
40.000 EUR
Krediet
verschuiving via
budgetwijziging
0790-01 /
6495032
200.000 EUR
Krediet
verschuiving via
budgetwijziging

IB /
(LB)
EB

EB

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen (Louis Van Belleghem, Dirk Cattoir en
Monika Van Brussel)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het meerjarenplan 2014 – 2019
(versie 2014) van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.
Aan deze goedkeuring is evenwel volgende afspraak verbonden:
 Het kerkbestuur voorziet zo spoedig mogelijk een aanpassing van de
financieringswijze van het investeringsbudget van investeringstoelage naar
lening (investeringsontvangsten 2014).

Punt 18: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming budget 2014 kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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
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Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie










Financiële
gevolgen

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

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende niet-goedkeuring
budget 2014 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
meerjarenplan 2014 – 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (versie 2014)
budget 2014 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/09/2014
houdende principiële goedkeuring budget 2014 kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp

Het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp valt qua
exploitatietoelage binnen de grenzen van het ingediende meerjarenplan 2014
– 2019 (versie 2014). Zolang de toelage binnen de grenzen van het
goedgekeurd meerjarenplan blijft - en in toepassing van artikels 48 en 50 van
het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten - dient de gemeenteraad enkel akte te
nemen van een budget door een kerkfabriek.
Het budget 2014 dat in 2013 werd ingediend werd in zitting van 19/12/2013
niet goedgekeurd door de gemeenteraad en dit in navolging van het eveneens
niet goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019. Het budget 2014 dat nu wordt
ingediend geldt dus als eerste budget 2014.
De totale exploitatietoelage bedraagt 58.153,58 EUR. Hiervan is 82 % ten
laste van Bredene, zijnde 47.685,94 EUR.
In vergelijking met 2013 werd het budget voor onderhoudswerken aan de
kerk opgetrokken met 10.000 EUR. Uit het meerjarenplan 2014 – 2019 blijkt
dat deze extra budgetten gedurende de hele planperiode zijn voorzien.
Naarmate de renovatiewerken aan de kerk vorderen, is het echter niet
ondenkbaar dat deze onderhoudskredieten minder voor onderhoud moeten
worden aangewend, maar bijvoorbeeld kunnen worden overgezet naar
kredieten om leningen en aflossingen te betalen.
Een bijkomende opmerking dient te worden gemaakt ten aanzien van
investeringstoelagen die worden ingeschreven op het budget van 2014. Dit is
in tegenspraak met de afspraken die werden gemaakt met de diverse
kerkbesturen dat de investeringsuitgaven voortaan via leningen dienen te
worden gefinancierd. Zoals in het verleden reeds gebeurde, wordt daarom
voorgesteld om aan een eventuele goedkeuring van het meerjarenplan 2014 –
2019 de voorwaarde te koppelen dat deze investeringsontvangsten worden
overgezet van een toelage naar een lening. Uiteraard heeft dit ook gevolgen
voor het budget 2014, dat eveneens zal moeten worden aangepast door de
kerkfabriek.
Er werd geen advies ontvangen van het erkend representatief orgaan (de
bisschop van Brugge). Binnen de huidige wetgeving dient dit te worden
gelijkgesteld met een gunstig advies. Ook in het verleden gebeurde het
meermaals dat het erkend representatief orgaan enkel nog uitdrukkelijk
advies verleende over de meerjarenplannen. Budgetten en budgetwijzigingen
die samen met een meerjarenplan of een meerjarenplanwijziging worden
ingediend worden doorgaans niet langer apart geadviseerd door het erkend
representatief orgaan.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving
transactie
Exploitatietoelage
2014
(aandeel
Bredene)

Neemt kennis

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

47.685,94
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-01 / 6495032
40.000 EUR
Kredietverschuiving
via budgetwijziging

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2014 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 19: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Moderniseren openbaar verlichtingsnet n.a.v. wegen rioleringswerken in de Duinenstraat, meer bepaald tussen rotonde Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan. Vaststelling van de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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, inzonderheid
artikel 26 § 1 1° f – technische specificiteit

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen, kostprijsraming (1.059.040,57 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken in de Duinenstraat, tussen de rotonde Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan
offerte d.d. 05/06/2014 van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor
het vernieuwen van de openbare verlichting in de Duinenstraat naar
aanleiding van de weg- en rioleringswerken



Feiten, context



De gemeenteraad heeft in zitting van 26/05/2014 vastgesteld het bestek, de
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en argumentatie








Financiële
gevolgen

plannen, kostprijsraming (1.059.040,57 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken in de Duinenstraat, tussen de rotonde Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan.
Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge diende een dossier in voor het
vernieuwen van de openbare verlichting, naar aanleiding van de weg- en
rioleringswerken in de Duinenstraat, meer bepaald tussen de rotonde
Vloedstraat en Fritz Vinckelaan.
Voorwaarden:
 slopen van zeventien openbare verlichtingspunten
 plaatsen van vijftien openbare verlichtingspunten
 recht conisch
 paalhoogte: 8 m
 kleur paal: RAL 7038
 type armatuur: Saffier 2
 kleur armatuur: RAL 7038
 type lamp en vermogen: 140 W cosmopolis
 voorschakel app: EVSA DIM.
Kostprijsraming: 23.101,88 EUR (incl. btw).
In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet van 20.000 EUR
voorzien (transactiekrediet 2015) voor het vernieuwen van de openbare
verlichting in de Duinenstraat, tussen Vloedstraat en Fritz Vinckelaan. De
toewijzing van deze opdracht van werken gebeurt in 2014, doch het
transactiemoment waarop de factuur zal vereffend worden, zal plaatsvinden
in 2015 waar de nodige kredieten beschikbaar zullen zijn. Bij de opmaak van
het budget 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zullen de
nodige kredieten worden voorzien (via verschuivingen).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
OV Duinenstraat,
tussen Vloedstraat
en
Fritz
Vinckelaan

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
23.101,88
0670-0012289300
0670-0012289300
EUR
20.000 EUR
2015
20.000 EUR
voldoende
kredieten voorzien
bij de opmaakt v/h
budget 2015 en
meerjarenplanning
2014-2019 (via
verschuivingen)

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad:
 stelt vast de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming (23.101,88 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken
voor het vernieuwen van de openbare verlichting naar aanleiding van de weg-
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en rioleringswerken in de Duinenstraat, meer bepaald tussen de rotonde
Vloedstraat en Fritz Vinckelaan
beslist om voldoende transactiekredieten (2015) in te schrijven in de
meerjarenplanning 2014-2019 (via verschuivingen) voor het financieren van
deze opdracht van werken.

Punt 20: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2014. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden
voor de aanslagjaren 2014-2019
ontwerpbestek voetpadenprogramma 2014
situatieplannen



Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet van 575.000
EUR voorzien voor het aanleggen en vernieuwen van voetpaden. Het
transactiekrediet voor 2014 bedraagt 100.000 EUR.



Bij het vernieuwen van voetpaden dient rekening gehouden met de toestand
van de rioleringen in de betrokken straten. Sommige voetpaden met
boordstenen en goten zijn verzakt door de slechte toestand van de
rioleringen die er onder of naast liggen. Het heraanleggen van het voetpad
inclusief boordstenen en goten is dan niet verantwoord (cfr.
Nukkerwijkstraat). Er dient eveneens rekening gehouden met de ingrepen,
door nutsmaatschappijen gepland. Bij iedere aanleg van nieuwe voetpaden
worden door de technische administratie alle nutsmaatschappijen

Verslag gemeenteraadszitting 22/09/2014

40

aangeschreven om na te gaan of er geen nieuwe leidingen dienen te worden
aangelegd in de betrokken zones.
 Voorstel programma 2014
Vermoedelijke hoeveelheden (heraanleg)
Noord-Edestraat oneven huisnummers (vanaf het huis nr. 49 tot Maurice
Lagravièrestraat)
Uitbreken
375 m²
Aanleg goot
150 m
Riooldeksel op peil brengen
4 stuks
Straatkolken op peil brengen
5 stuks
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
326 m²
Aanleg boordstenen (overgangsstukken inclusief)
150 m
Kostprijsraming: 34.409,38 EUR (incl. btw)
Noordhofstraat even huisnummers (vanaf het huis nr. 3 tot Maurice
Lagravièrestraat)
Uitbreken
338 m²
Aanleg goot
124 m
Riooldeksel op peil brengen
2 stuks
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
338 m²
Aanleg boordstenen (overgangsstukken inclusief)
124 m
Plaatsen boordstenen type ID4 (groenzone)
54 m
Kostprijsraming: 33.085,03 EUR (incl. btw)
Maurice Lagravièrestraat vanaf het huis nr. 24 tot 30
Uitbreken
95 m²
Aanpassen goot
45 m²
Riooldeksel op peil brengen
1 stuk
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
95 m²
Aanleg boordstenen (overgangsstukken inclusief)
45 m
Kostprijsraming: 9.586,23 EUR (incl. btw)
Maurice Lagravièrestraat vanaf het huis nr. 39 tot 45
Uitbreken
137 m²
Aanpassen goot
65 m
Riooldeksel op peil brengen
1 stuk
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
65 m²
Aanleg boordstenen (overgangsstukken inclusief)
19 m
Kostprijsraming: 14.444,38 EUR (incl. btw)
Vermoedelijke hoeveelheden (nieuwe aanleg)
Keerweg 40 (te verhalen)
Uitbreken
36 m²
Leveren en plaatsen greppel type IIE2
12 m
Riooldeksel op peil brengen
1 stuk
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
36 m²
Aanleg boordstenen (overgangsstukken inclusief)
12 m
Kostprijsraming: 3.362,59 EUR (incl. btw) – te verhalen
Paaphoek 25 (te verhalen)
Uitbreken
25 m²
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
25 m²
Plaatsen boordsteen type ID
6m
Kostprijsraming: 1.805,93 EUR (incl. btw) – te verhalen
Hoek Tarbotstraat – Lepelaarstraat (niet te verhalen - veiligheid)
Uitbreken
21 m²
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
21 m²
Deksel op peil brengen
1 stuk
Herplaatsen verkeerspalen
4 stuks
Kostprijsraming: 1.751,48 EUR (incl. btw)
 Totale kostprijsraming: 98.445 EUR (incl. btw).
 De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van het
bestek, het plan, de kostprijsraming (98.445 EUR- incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
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de procedure) van de opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2014.
Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een
visum door de financieel beheerder.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Voetpadenprogramma
2014
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
98.445 0200-00/2240207
EUR
575.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240207
100.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast het bestek (2014/TD/voetpaden), de kostprijsraming
(98.445 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van
werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2014. Het bestek
(2014/TD/voetpaden) maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 21: technische dienst - Verkavelingen. Omgevingswerken sociale verkaveling Noord-Ede (fase
1D). Goedkeuring van het plan, het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009 (artikel 4.2.17 § 2), in
werking getreden op 01/09/2009
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Verwijzingsdocumenten














beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006 houdende goedkeuring van:
 de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van
de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede fase IB
 het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een bedrag
van 63.659,13 EUR (ramingsprijs)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007
houdende akkoord met toewijzing door de VMSW, afdeling Gesubsidieerde
Infrastructuur, p/a Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, aan firma bvba Verhegge,
Zeedijkweg 12, 8210 Loppem, van de opdracht van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede – fase 1 B, voor de totale prijs van
1.392.734,78 EUR (incl. btw)
 aandeel gemeente Bredene: 55.233,11 EUR (incl. btw)
 aandeel VMSW: 911.838,34 EUR (incl. btw)
 aandeel bouwmaatschappijen: 425.663,33 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende goedkeuring van
het tracé van de wegen in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende:
 goedkeuring van de plannen, het bestek-technische omschrijving en
kostprijsraming (1.890.388,42 EUR – incl. btw) van de wegenis- en
rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1C
 goedkeuring van het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken
(kostprijsraming 31.077,33 EUR – incl. btw)
 het inschrijven van de nodige kredieten in het budget 2010 voor de
financiering van het gemeentelijk aandeel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/01/2010
houdende het akkoord met het voorstel van de VMSW, afdeling
Gesubsidieerde Infrastructuur p/a Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20
bus 9, 1000 Brussel om de opdracht van de weg- en rioleringswerken in de
sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1) toe te wijzen aan de firma nv
Verhelst, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg, voor de totale prijs van
1.442.205,49 EUR – incl. btw (aandeel gemeentebestuur 29.371,14 EUR – incl.
btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/05/2013 houdende goedkeuring
van de plannen, het bestek, de kostprijsraming (731.335,03 EUR – incl. btw)
en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de omgevingswerken in
de sociale verkaveling Noord-Ede (fases 1B en 1C)
 Verdeling kostprijs
 geraamd aandeel gemeente Bredene: 699,20 EUR (incl. btw) –
groenzone Lijsterstraat + 9.200 EUR (incl. btw) – wandelweg –
9.899,20 EUR (incl. btw)
 geraamd aandeel Vlaams Gewest: 578.671,88 EUR (incl. btw) +
13.800 EUR (incl. btw) - wandelweg
 geraamd aandeel De Oostendse Haard: 101.857,80 EUR (incl. btw)
 geraamd aandeel De Gelukkige Haard: 80.616,95 EUR (incl. btw)
 het realiseren van de wandelweg, meer bepaald de verbinding tussen de
Nachtegalenstraat en Lijsterstraat (t.h.v. de loten nrs. 31 en 41)
(kostprijs 60% ten laste van het Vlaams Gewest en 40 % (kostprijsraming
9.200 EUR) ten laste van het gemeentebestuur)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/03/2014
houdende het akkoord met de toewijzing door de VMSW, Koloniënstraat 40,
1000 Brussel aan bvba Steenhaut, Balland 1, 8573 Tiegem, van de opdracht
van omgevingswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fases 1B en 1C),
voor de totale prijs van 842.834,82 EUR (incl. btw), met volgende
kostenverdeling:
 totaal aandeel gemeente: 6.684,33 EUR (incl. btw)
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en argumentatie










 totaal aandeel De Gelukkige Haard: 74.211,13 EUR (incl. btw)
 totaal aandeel De Oostendse Haard: 6.243,60 EUR (incl. btw)
 totaal aandeel Vlaams Gewest: 755.695,75 EUR (incl. btw).
brief d.d. 20/06/2014 van VMSW, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel betreffende
het ontwerp, plan en bestek van de omgevingswerken in de sociale
verkaveling Noord-Ede fase 1D
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/07/2014
houdende voorstel omgevingswerken sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1D)

De gemeenteraad heeft in zittingen van 27/03/2006 en 11/06/2007
respectievelijk goedgekeurd de plannen, het bestek-technische omschrijving
en kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken in de sociale
verkaveling Noord-Ede - fases IB en 1C.
Voornoemd bestuursorgaan heeft in zitting van 27/05/2013 goedgekeurd de
plannen, het bestek, de kostprijsraming (731.335,03 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de omgevingswerken in de
sociale verkaveling Noord-Ede (fases 1B en 1C)
Ons bestuur ontving het plan, het bestek en de kostprijsraming van de VMSW,
Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, voor het uitvoeren van omgevingswerken in
de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1D) , meer bepaald in de
Breendonklaan, gedeelte Pieter Breugelstraat, Albert Claeysstraat, Dirk
Boutsstraat, Valère Vermoortelstraat, gedeelte Frans Halsstraat en Gerard
Davidstraat.
De werken omvatten:
 aanleggen van voetpaden en opritten
 aanleggen van beplantingen en bezaaiingen
 aanleggen van uitrustingswerken
 onderhoud gedurende een periode van drie jaar
Kostprijsraming: 241.028,52 EUR (incl. btw).
De kostprijs voor deze omgevingswerken valt volledig ten laste van het
Vlaams Gewest.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het plan, het bestek, de
kostprijsraming (241.028,52 EUR – inclusief btw – volledig ten laste van het
Vlaams Gewest) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de
omgevingswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 D).

Punt 22: technische dienst - Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Uitvoering van wegenis- en
rioleringswerken in gedeeltes van de Spaarzaamheid-, Nieuw- en Henri Zwaenepoelstraat. Opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking. Uitbreiding dienstenopdracht (Coupure- en gedeelte Nieuwstraat tussen Steenovenen Coupurestraat)

Aanwezig

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

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




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






Verwijzingsdocumenten








Feiten, context



Gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten tot opmaak van een masterplan voor de zone Sas/Nukker
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing van de opdrachten van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Dorp en een masterplan voor de zone Sas/Nukker
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming (89.056 EUR, btw inclusief) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure) van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van
wegenis- en rioleringswerken in gedeeltes van de Spaarzaamheid-, Nieuw- en
Henri Zwaenepoelstraat, dit in het kader van de uitvoering van het
masterplan
Sas/Nukker,
inbegrepen
leiding,
toezicht
en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/06/2014
houdende toewijzing aan Grontmij van de opdracht van diensten tot opmaak
van een ontwerp van riolerings- en bestratingswerken in gedeeltes van de
Spaarzaamheid-, Nieuw- en Henri Zwaenepoelstraat, dit in het kader van het
masterplan
Sas/Nukker,
inbegrepen
leiding,
toezicht
en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking

In het kader van de uitvoering van het Masterplan Sas/Nukker werd Grontmij,

Verslag gemeenteraadszitting 22/09/2014

45

en argumentatie








door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 30/06/2014,
toegewezen de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van
riolerings- en bestratingswerken in volgende straatgedeeltes, inbegrepen
leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking,
overeenkomstig de desbetreffende offerte d.d. 17/06/2014:
 Spaarzaamheidstraat,
tussen
Prinses
Elisabethlaan
en
Henri
Zwaenepoelstraat (circa 120 lm)
 Nieuwstraat, tussen Prinses Elisabethlaan en Steenovenstraat (circa 210
lm)
 Henri Zwaenepoelstraat, tussen Spaarzaamheidstraat en Vaartstraat
(circa 130 lm).
De ontwerper merkt op dat het aangewezen is de desbetreffende
dienstenopdracht uit te breiden met de opmaak van een ontwerp van
riolerings- en bestratingswerken in de Coupure- en het gedeelte Nieuwstraat
tussen Steenoven- en Coupurestraat en motiveert dit als volgt:
 de riolering Spaarzaamheidstraat wordt afgevoerd via het recent opnieuw
aangelegd Michel Vanden Wegheplein en de Staessenstraat, terwijl de
riolering Nieuw- en Henri Zwaenepoelstraat wordt afgevoerd via de
Nieuw- en Coupurestraat naar de Nukkerstraat. Een nieuwe riolering
laten afvloeien in een bestaande riolering in slechte staat, zoals het
geval in de Coupure- en het gedeelte Nieuwstraat tussen Steenoven- en
Coupurestraat, zal problemen geven met het afvoerdebiet. Immers,
wanneer een verzakking/obstructie ontstaat in de bestaande streng is er
niet langer afvoer van de nieuw aangelegde riolering
 indien het programma wordt uitgebreid met de Coupure- en het gedeelte
Nieuwstraat tussen Steenoven- en Coupurestraat, moeten er geen
tijdelijke constructies worden gemaakt om het gescheiden stelsel naar
bestaande riolering af te voeren. Tijdelijke wegverharding rondom deze
constructies is tevens een verloren investering
 op het kruispunt Nukker- en Coupurestraat zijn de wachtbuizen voor het
gescheiden stelsel reeds aangelegd, wat impliceert dat, als de Coupureen het gedeelte Nieuwstraat tussen Steenoven- en Coupurestraat wordt
toegevoegd, de volledige streng gescheiden wordt afgevoerd.
Artikel 26 § 1 2° a) van de wet betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten d.d. 15/06/2006
stipuleert dat de uitbreiding van de dienstenopdracht kan worden
toegewezen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, mits
evenwel volgende restricties:
 aanvullende werken of diensten, die noch in het oorspronkelijk geplande
ontwerp, noch in de oorspronkelijke opdracht zijn vermeld en die
ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor
de uitvoering van de erin beschreven werken of diensten, op voorwaarde
dat ze worden gegund aan degene, die deze werken of diensten uitvoert
en het samengevoegde bedrag van de opdrachten, gegund voor de
aanvullende werken of diensten, niet hoger ligt dan vijftig percent van
het bedrag van de hoofdopdracht
 wanneer deze aanvullende werken of diensten technisch of economisch
niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden zonder een ernstig
bezwaar op te leveren voor de aanbestedende overheid
 wanneer deze werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering
van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de
vervolmaking ervan.
Volgens de technische administratie zijn deze voorwaarden vervuld.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 75.000 EUR voorzien voor het financieren van de studie van de heraanleg
van diverse straten, in het kader van de uitvoering van het Masterplan
Sas/Nukker en 3.100.000 EUR voor de werken tot heraanleg van deze. Het
transactiekrediet 2014 voor de studie bedraagt 12.500 EUR, voor de
riolerings- en bestratingswerken 200.000 EUR.
De reeds toegewezen
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dienstenopdracht (ontwerp gedeeltes Nieuw-, Spaarzaamheid- en Henri
Zwaenepoelstraat) werd geraamd op 89.056 EUR (financiering krediet van
75.000 EUR studie en financiering van saldo of 14.056 EUR van het krediet
werken). De aanvullende studie van de riolerings- en bestratingswerken
Coupurestraat (lengte 220 m) wordt geraamd op 42.000 EUR. Omdat het
krediet studie uitgeput is, zal nogmaals het krediet werken dienen
aangewend.
Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
Studie heraanleg 42.000 EUR
0200-00/2140007
0200-00/2140007
diverse
straten
Krediet studie
Krediet studie
(Masterplan
(75.000 EUR)
(75.000 EUR)
Sas/Nukker)
–
uitgeput
uitgeput
uitbreiding
met
Kan worden
Coupure- en het
gefinancierd met
gedeelte
krediet openbare
Nieuwstraat
werken (3.100.000
tussen SteenovenEUR min gedeelte
en Coupurestraat
studie Nieuw-,
Spaarzaamheid- en
Henri
Zwaenepoelstraat)
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van
wegenis- en rioleringswerken in de Coupure- en het gedeelte Nieuwstraat tussen
Steenoven- en Coupurestraat, dit in het kader van de uitvoering van het
Masterplan Sas/Nukker, inbegrepen leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking + kostprijsraming, meer bepaald 42.000 EUR, btw
inclusief (uitbreiding dienstenopdracht Grontmij – studie riolerings- en
bestratingswerken
gedeeltes
Nieuw-,
Spaarzaamheiden
Henri
Zwaenepoelstraat). Het bestek van de studie van de wegenis- en rioleringswerken
gedeeltes Nieuw-, Spaarzaamheid- en Henri Zwaenepoelstraat en de offerte d.d.
17/06/2014 van Grontmij maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 23: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 4.058 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur gelegen OudeTramstraat/Priorijhofstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr. 628b2, deel van 628r2, 638g2
en 638f7 door de immobiliënmaatschappij Joost Danneels om in te lijven in het openbaar domein van
de gemeente Bredene
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringplan, afbakening regionaalstedelijk gebied
Oostende goedgekeurd d.d. 15/05/2009
BPA 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 17/11/1994
verkaveling V2005/003 Oude-Tramstraat – Dorpsstraat goedgekeurd d.d.
13/06/2005 en wijziging d.d. 29/08/2007
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer,
goedgekeurd d.d. 29/04/1997
brieven d.d. 12/04 en 05/11/2013 van immobiliënmaatschappij Joost
Danneels voor kosteloze overdracht van de aangelegde wegenis met
bijhorende infrastructuur in de Oude-Tramstraat/Priorijhofstraat
metingplan d.d. 08/10/2013 van landmetersbureau Metimo bvba, landmeterexpert Luc Dekien, Hugo Verrieststraat 101, 8800 Roeselare
ontwerpakte DR/2131987 afstand onroerend goed opgemaakt door
notariskantoor Bart Van Opstal, Vijverstraat 49, 8400 Oostende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2014
houdende principiële goedkeuring van de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 4.058 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur gelegen
Oude-Tramstraat/Priorijhofstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr.
628b2, deel van 628r2, 638g2 en 638f7 door de immobiliënmaatschappij Joost
Danneels om in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Bredene










Feiten, context 
en argumentatie

Notaris Bart Van Opstal, Vijverstraat 49, 8400 Oostende vraagt de
voorwaarden van de kosteloze overdracht van 4.058 m² straatgrond met
bijhorende
infrastructuur,
gelegen
Oude-Tramstraat/Priorijhofstraat,
kadastraal gekend 2e afdeling sectie C nr. 628b2, deel van 628r2, 638g2 en
638f7 door immobiliënmaatschappij Joost Danneels aan de gemeente
Bredene om in te lijven in het openbaar domein door de gemeenteraad te
laten goedkeuren.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Verslag gemeenteraadszitting 22/09/2014

48

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 4.058 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur, gelegen
Oude-Tramstraat/Priorijhofstraat, kadastraal gekend 2 e afdeling sectie C nr.
628b2, deel van 628r2, 638g2 en 638f7 door immobiliënmaatschappij Joost
Danneels aan de gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein.

Punt 24: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 51,59 m² voetpadzone gelegen Duinenstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C
deel van nrs. 622c02, 622f, 622d, 621g03 en 621k03 door diverse eigenaars om in te lijven in het
openbaar domein van de gemeente Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



gewestplan Oostende-Middenkust (woongebied), goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 26/01/1977
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringplan, afbakening regionaal stedelijk gebied
Oostende goedgekeurd d.d. 15/05/2009
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, Zeelaan deel 1 goedgekeurd door de
Deputatie op 22/01/2009
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer,
goedgekeurd d.d. 29/04/1997
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten tot opmaak van een masterplan voor de zone Dorp
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing aan Grontmij van de opdracht van diensten tot opmaak
van een masterplan voor de zone Dorp
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende vaststelling van
de voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp van de wegenis- en
rioleringswerken in de Duinenstraat, gedeelte tussen Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/04/2013
houdende toewijzing aan nv Plantec van de opdracht van diensten tot
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opmaak van een studie van de riolerings- en bestratingswerken Duinenstraat,
gedeelte tussen Vloedstraat en Fritz Vinckelaan (leiding, toezicht en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking inclusief)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/11/2013
houdende principiële goedkeuring van het voorontwerp & kostprijsraming
(999.572,23 EUR, incl. btw) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken in de Duinenstraat, tussen de Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan
metingplan d.d. 04/01/2014 opgemaakt door landmeter-expert Eric Van
Damme, Gistelsteenweg 213, 8490 Varsenare-Jabbeke
beloften kosteloze afstand betrokken eigenaars
ontwerpakte DR/2131987 afstand onroerend goed opgemaakt door
notariskantoor Bart Van Opstal, gevestigd Vijverstraat 49, 8400 Oostende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/06/2014
houdende principiële goedkeuring van de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 51,59 m² voetpadzone gelegen Duinenstraat, kadastraal
gekend 2e afdeling sectie C deel van nrs. 622c02, 622f, 622d, 621g03 en
621k03 door diverse eigenaars om in te lijven in het openbaar domein van de
gemeente Bredene








Feiten, context 
en argumentatie

Notaris Bart Van Opstal, Vijverstraat 49, 8400 Oostende vraagt de
voorwaarden van de kosteloze overdracht van volgende gedeeltes
voetpadzone kadastraal gekend 2e afdeling sectie C door de hierna vermelde
eigenaars aan de gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein
door de gemeenteraad te laten goedkeuren :
lot
opp. in
kad. nr.
eigenaar
m²
A
6,81
deel van
Gustaaf Muylle – Jacqueline Boey
621/03k
Duinenstraat 44
B
10,11
deel van
Lucien Hoste – Jeannot Deschacht
621/03g
Duinenstraat 42
C
10,36
deel van 622d
Ferdinand Gevaert – Hilda Francier
Duinenstraat 40
D
11,65
deel van 622f
Glenn Deraedt – Annelies Vangheluwe
Duinenstraat 38b
E
12,66 deel van 622/02c Pascal Lempereur – Lucienne
Heirman
Duinenstraat 38

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van de hierna volgende gedeeltes voetpadzone kadastraal gekend 2e
afdeling sectie C door de hierna vermelde eigenaars aan de gemeente Bredene
om in te lijven in het openbaar domein :
lot
A
B
C
D

eigenaar
Gustaaf Muylle – Jacqueline Boey
Duinenstraat 44
Lucien Hoste – Jeannot Deschacht
Duinenstraat 42
Ferdinand Gevaert – Hilda Francier
Duinenstraat 40
Glenn Deraedt – Annelies Vangheluwe
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deel van 621/03k

opp. in m²
6,81

deel van 621/03g

10,11

deel van 622d

10,36

deel van 622f

11,65
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E

Duinenstraat 38b
Pascal Lempereur – Lucienne Heirman
Duinenstraat 38

deel van 622/02c

12,66

Punt 25: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Willy De Keyser

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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
“ Via de media wordt regelmatig gemeld dat verschillende gemeenten in
de toekomst van het netwerk zullen afgesloten worden wegens het
dreigend stroomtekort. Ons land zou het moeten stellen met 1/3
stroomvermindering de komende winter. Het raadslid wenst te vernemen
of wij ons zorgen moeten maken over het dreigende stroomtekort en of er
nu reeds concrete aanwijzingen zijn dat wij eventueel tot voornoemde
gemeenten zullen behoren ? Wat zijn de gevolgen, is er een voorbereiding
voor dergelijk scenario, wordt er een noodplan uitgewerkt en hoe zal de
communicatie naar de inwoners toe verlopen ? “



Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat naar aanleiding van de
diverse persberichten inzake de onzekerheid van energiebevoorrading in een
periode van strenge winterkou alle West-Vlaamse steden en gemeenten
tijdens een overleg d.d. 08/09/2014 door de gouverneur op de hoogte
werden gesteld van een mogelijk afschakelplan.
Het afschakelplan bevat zes schijven. Elke schijf is goed voor 500MW, die bij
afschakeling uitgeschakeld wordt. De verschillende schijven zijn verspreid
over de verschillende provincies of regio’s in België. Indien er schaarste
heerst en de maatregelen om de consumptie te verminderen onvoldoende
blijken, zal een eerste schijf afgeschakeld worden. Op die manier komt de
stabiliteit van het net niet in gevaar. Mocht dit onvoldoende blijken, kan een
tweede schijf ook afgeschakeld worden. Een afschakeling duurt maximaal
twee tot drie uur. Indien er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld moet
worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Er is dus een
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rotatiesysteem voorzien, zodat niet steeds dezelfde mensen de negatieve
gevolgen hiervan ondervinden. Als voorbereiding op het inwerking stellen van
het afschakelplan heeft de gouverneur de opdracht aan de steden en de
gemeenten om zich op een degelijke manier voor te bereiden. Op het vlak
van de noodplanning zal binnenkort een canvas voor het bijzonder nood- en
interventieplan ‘Energieschaarste’ worden ter beschikking gesteld door de
Federale Overheid – Dienst Binnenlandse Zaken. Dit noodplan is van
toepassing op de gemeenten en steden voorkomend in het afschakelplan. In
opdracht van de Federale Overheid werd eveneens door Eandis een
detailkaart tot op straatniveau opgemaakt met vermelding van steden en
gemeenten die werden opgenomen in het afschakelplan. Uitgaande van deze
gegevens kunnen wij melden dat de gemeente Bredene tijdens een periode
van strenge winterkou de zekerheid heeft van energiebevoorrading. Bredene
komt niet voor op de lijst met afgeschakelde gemeenten.
Niettemin zal de gemeente Bredene zijn verantwoordelijkheid opnemen en
de nodige acties uitvoeren om tijdens de winterperiode het totale
energieverbruik te reduceren. Zodoende kan elke besparing van energie er
toe bijdragen dat het afschakelplan niet in werking hoeft te treden. Op
uitdrukkelijke vraag van de gouverneur dienen de inwoners te worden
geïnformeerd en gesensibiliseerd inzake het energieverbruik op
piekmomenten. Hiertoe wordt het noodzakelijke campagnemateriaal aan de
gemeente toegereikt door de Federale Overheid. Deze informatie zal aan
onze inwoners worden verspreid via de gemeentelijke kanalen.

Punt 26: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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
Het raadslid verwijst naar de vraag van collega Willy De Keyser inzake het
afschakelplan maar wijst vooral op het groot risico dat verbonden is aan
dergelijk plan. Het raadslid meent dat de kans reëel is dat ook in onze
gemeente de elektriciteitstoevoer zal worden onderbroken en wenst in
dit verband te vernemen of de nodige preventieve maatregelen worden
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genomen voor het verzekeren van de elektriciteitstoevoer op precaire
plaatsen zoals het woon- en zorgcentrum.



Schepen Jacques Deroo antwoordt dat het in werking treden van het
afschakelplan zeven dagen vooraf zal worden aangekondigd door de federale
overheid/distributiebeheerder waardoor, in voorkomend geval, er voldoende
tijd is om de nodige maatregelen te nemen.

Punt 27: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Alain Lynneel

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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
Nu de werken in de Duinenstraat, gedeelte tussen de Fritz Vinckelaan en
Vloedstraat, enige tijd aan de gang zijn, wenst het raadslid te vernemen
of de werken volgens plan verlopen.



Schepen Jacques Deroo antwoordt dat het hier complexe werken met
verschillende aannemers betreft die een verkeerde perceptie kunnen creëren
inzake het vlotte verloop ervan. Niettemin verlopen de werken zeer vlot. De
werken worden dan ook van nabij opgevolgd. Zo is er elke woensdagnamiddag
een coördinatievergadering. Tot op heden zijn de inwoners zeer tevreden
over de maatregelen die worden genomen om een maximale toegankelijkheid
tot de woningen te verzekeren. Inmiddels zijn er ook een aantal kleine
schadegevallen geweest die momenteel worden behandeld door de
verzekeringsmaatschappijen.

Punt 28: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, Liesbeth Metsu en Anuschka Steen, 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
Het raadslid wenst te vernemen of het college op de hoogte is van de
vandalismeplaag in de omgeving van het sportcentrum, in het bijzonder
de vele beschadigingen aan fietsen.



Schepen Doris Vermoortel antwoordt dat het bestuur hiervan niet op de
hoogte is. Navraag wordt gedaan bij de sportdienst en de politiediensten.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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