VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 20/10/2014

Secretariaat - Kennisneming van verzoekschrift van raadslid Kimberly Rousselle tot vervanging
wegens verblijf in buitenland. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

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

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikels 14, 1° en 16 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten




brief d.d. 16/10/2014 van raadslid Kimberley Rousselle
brief d.d. 15/10/2014 van Kelly Spillier

Feiten, context 
en argumentatie










Raadslid Kimberley Rousselle heeft een schriftelijk verzoek ingediend om zich
te laten vervangen tijdens de periode van haar verblijf in het buitenland.
Artikel 14, 1° van het Gemeentedecreet bepaalt dat het gemeenteraadslid
dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het
buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig
kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden
een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad moet richten.
Raadslid Kimberley Rousselle zal niet zetelen in de gemeenteraad t.e.m.
15/06/2015.
Artikel 16 van het Gemeentedecreet bepaalt dat tot de plaatsvervanging van
een gemeenteraadslid steeds de eerste opvolger van zijn lijst wordt
opgeroepen. De 1ste opvolger op de s.pa-lijst is Kelly Spillier. Kelly Spillier
heeft echter meegedeeld dat ze aan deze vervanging wenst te verzaken. De
volgende opvolger op de lijst is Evelyn Vermont.
De gemeenteraad moet, alvorens hij overgaat tot de installatie van een
plaatsvervanger, steeds akte nemen van het bestaan van de verhindering. De
raad moet zich hierbij in principe beperken tot het louter kennisnemen van de
mededeling van het raadslid dat hij verhinderd is en van het verzoek van dit
raadslid om gedurende de periode van verhindering vervangen te worden.
De vervanging wordt slechts effectief op het ogenblik waarop de
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Neemt kennis

plaatsvervanger tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de
voorgeschreven eed heeft afgelegd. De Vlaamse regering moet van deze
eedaflegging in kennis gesteld worden binnen 20 dagen, te rekenen vanaf de
dag van deze eedaflegging.
Bij het verstrijken van de periode van vervanging moet de gemeenteraad akte
nemen van de beëindiging van de vervanging. Ook hiervan moet de Vlaamse
regering in kennis gesteld worden binnen een periode van 20 dagen

De gemeenteraad neemt akte van het verzoek van raadslid Kimberley Rousselle
om zich tijdens haar verblijf in het buitenland (t.e.m. 15/06/2015) te laten
vervangen door Evelyn Vermont, 2e opvolger op de s.pa-lijst.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van Evelyn Vermont en stelt vast
dat betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten.
Evelyn Vermont legt de eed af in handen van de voorzitter.

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/09/2014

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

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 22/09/2014 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 09/12/2014 en statutenwijziging
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren en
Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en Evelyn
Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven IMEWO d.d. 08/09/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO


Feiten, context 
en argumentatie



In zitting d.d. 26/05/2014 heeft de gemeenteraad Françoise Praet en Sandy
Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019.
Op dinsdag 09/12/2014 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO plaats met volgende agendapunten:
- Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende
maatschappij (Electrabel nv) door de openbare deelnemers – stand van
zaken
- Statutenwijzigingen:
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van
de commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c) Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de
raad van bestuur opgestelde begroting 2015
- Uitkering voorschot op dividend 2014 – bekrachtiging
- Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis –
bekrachtiging
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IMEWO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO van 09/12/2014.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Goedkeuring van de modaliteiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (Vlaamse Regering bij delegatie aan ir. Tom
Roelants, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer, Gewest genoemd + Kapt. Jacques
D’Havé, administrateur-generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling
Kust) , gemeente Bredene en Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn voor de herinrichting van de
N34 Koninklijke Baan t.h.v. Koerslaan en Duinenstraat

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

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 47 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




Decreet d.d. 20/3/2009 betreffende het mobiliteitsbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/01/2013 tot bepaling van de nadere
regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid
Decreet d.d. 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer
over de weg, in het bijzonder artikel 18bis tot en met 18sexies waarbij de
wegbeheerder ertoe gehouden is de doorstroming van het geregeld vervoer
te garanderen en de gemeente verplicht is om voorafgaand advies aan De Lijn
te vragen over bepaalde ontwerpen van gemeentelijke reglementen die een
permanente invloed kunnen hebben op de exploitatie van De Lijn
Besluit van de Vlaamse regering van 29/11/2002 betreffende de
Basismobiliteit in het Vlaamse gewest, in het bijzonder artikel 17 en 18 in
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Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie





verband met wegwerkzaamheden, manifestaties en herinrichting van wegen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/05/2004 betreffende de exploitatie
en de tarieven van de VVM, in het bijzonder artikel 13 in verband met het
onderhoud van de openbare weg waarin sporen zijn gelegen, artikel 17 tot en
met 19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 27 in verband
met de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met een schuilhuisje
Decreet d.d. 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een
gewestweg
advies d.d. 16/06/2014 van Katia Rottiers, kwaliteitsadviseur RMC, in
verband met dossier Bredene – SO 1: N34 – toegankelijkheid
voetgangerstunnels tramhaltes – unieke verantwoordingsnota
verslag
van
de
vergadering
van
de
GBC
(gemeentelijke
begeleidingscommissie) d.d. 10/09/2013 inzake toegankelijkheid tunnels N34
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/09/2014
betreffende voorstel aan de gemeenteraad om de modaliteiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest (Vlaamse regering
bij delegatie aan ir. Tom Roelants, administrateur-generaal Agentschap
Wegen en Verkeer, Gewest genoemd + kapt. Jacques D’Havé, administrateurgeneraal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling
Kust), gemeente Bredene en Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn voor de
herinrichting van de N34 Koninklijke Baan t.h.v. Koerslaan en Duinenstraat,
goed te keuren

Het Vlaamse gewest wil overgaan tot de herinrichting van de gewestweg N34
Koninklijke Baan tussen kilometerpunt 26.000 (+ 5 m) en 26.000 (+55 m)
(t.h.v. de Koerslaan) en van de gewestweg N34 Koninklijke Baan tussen
kilometerpunt 27.600 (-10 m) en 27.800 (+ 17 m) (t.h.v. de Duinenstraat)
met het oog op de realisatie van een veilige ongelijkgrondse kruising van de
gewestweg
 ter hoogte van het kruispunt met de Koerslaan (tussen kilometerpunt
26.000 (+ 5 m) en 26.000 (+55 m) - aan de tramhalte Renbaan)
 ter hoogte van het kruispunt met de Duinenstraat (tussen kilometerpunt
27.600 (-10 m) en 27.800 (+ 17 m) - aan de tramhalte Bredene aan Zee),
telkens d.m.v. de aanleg van een hellend vlak.
Dit project komt de toegankelijkheid van de tramhalten t.h.v. Duinenstraat
en Koerslaan ten goede door de aanleg van een hellend vlak onderbroken
door horizontale vlakken. Dit verhoogt het gebruikscomfort.
Bovendien wordt de tunnel zelf aantrekkelijker gemaakt (meer open, meer
lichtinval ) en wordt de tunnelmond heringericht zodat mensen nog vlotter
de tunnel zullen gebruiken.
Aansluitend op dit project wil het Vlaamse gewest de volgende werken
uitvoeren:
 aanpassen
en
opentrekken
van
de
vleugelmuren
van
de
voetgangerstunnel en herprofileren van een beperkte zone van het
bestaande wandelpad aan de zuidelijke zijde van op de gewestweg N 34
Koninklijke Baan tussen kilometerpunt 26.000 (+ 5 m) en 26.000 (+55 m)
ter hoogte van de tramhalte Renbaan;
 plaatsen van wegwijzers (borden) naar de voetgangerstunnels aan de
beide zijden van de voetgangerstunnels;
 verplaatsen over ± 100 m van de bestaande doorsteek door de
middenberm op de gewestweg N 34 Koninklijke Baan tussen
kilometerpunt 27.600 (-10 m) en 27.800 (+ 17 m) - aan de tramhalte
Bredene aan Zee. De verplaatsing omvat enkel het gedeelte dat niet
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onmiddellijk t.h.v. de sporen ligt. De Lijn zal de verplaatsing van deze
doorsteek t.h.v. de sporen zelf, zelf (laten) uitvoeren en de kost ervan
doorrekenen aan de aannemer die in het kader van deze samengevoegde
opdracht aangesteld is door het Vlaams gewest;
 de in het kader van de bouwvergunningsprocedure door ANB opgelegde
compensatiemaatregelen wegens de gedeeltelijke verharding van de
middenberm op de terreinen van ANB (deel van zone 49 op het kaartje
“Rosa rugosa_middenkust”), langs de gewestweg N 34 Koninklijke Baan
tussen kilometerpunt 19.200 (+70 m) en 19.600 (+38 m).
Dit project werd goedgekeurd bij consensus door de GBC op 10/09/2013 en
kreeg gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op 16/06/2014 t.g.v. de
bijeenkomst van de RMC.
Een samenwerkingsovereenkomst voor tien jaar dient te worden afgesloten
tussen het Vlaamse gewest (Vlaamse regering bij delegatie aan ir. Tom
Roelants, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer, Gewest
genoemd + Kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust), gemeente
Bredene en Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn.
In de samenwerkingsovereenkomst wordt o.a. overeengekomen dat het
Vlaamse gewest optreedt als aanbestedende overheid en in overleg staat met
de overige partijen voor alle externe communicatie over de werken.
In de overeenkomst staan een aantal verplichtingen van de partijen
opgesomd o.a.
 artikel 7. Kosten ten laste van de gemeente
 §1. De gemeente neemt zowel voor de gewestwegen in het project
als voor de gewestwegen, vermeld in artikel 2, §2, 1°, de volgende
kosten voor haar rekening:
1° de kosten voor de aanleg en het onderhoud van voetpaden;
2° de levering en plaatsing van het straatmeubilair en het onderhoud
ervan
tot
het
einde
van
de
looptijd
van
de
samenwerkingsovereenkomst;
3° de levering en aanplanting van het groen op het gewestdomein
binnen de bebouwde kom en het onderhoud ervan tot het einde van
de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst;
4° de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het
percentage van de kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste valt
van het Gewest.
 Het betreft hier een passage die standaard dient te worden
opgenomen in dergelijke samenwerkingsovereenkomsten. Dit is
gebleken bij telefonische navraag bij Ann Demeulenaere,
dienstkringingenieur/projectleider van de Vlaamse overheid,
Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.
 artikel 10. Stedenbouwkundige maatregelen
 Binnen het kader van haar bevoegdheid treft de gemeente de
passende stedenbouwkundige maatregelen voor de heringerichte
wegvakken om het doel van deze samenwerkingsovereenkomst te
ondersteunen. De gemeente treft geen stedenbouwkundige
maatregelen die afbreuk doen aan het doel van deze
samenwerkingsovereenkomst.
 Met stedenbouwkundige maatregelen worden bedoeld:
 adviezen over gewestelijke en provinciale ruimtelijke plannen;
 de vaststelling van gemeentelijke ruimtelijke plannen;
 de
opmaak
van
gemeentelijke
stedenbouwkundige
verordeningen;
 de aflevering van de vergunningen, vermeld in titel IV van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 artikel 14. Wetgeving hinder zelfstandigen
 de aanbestedende overheid informeert de gemeente minstens 40
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Advies




kalenderdagen voorafgaand aan de werken over de aanvangsdatum
en de planning van de werken. De gemeente brengt de betrokken
zelfstandigen op de hoogte overeenkomstig artikel 4 van de wet van
03/12/2005
betreffende
de
uitkering
van
een
inkomenscompensatievergoeding
aan
zelfstandigen
die
het
slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar
domein
 artikel 26. Beheer en onderhoud (niet van toepassing – zie art. 7)
 De partijen staan vanaf de voorlopige oplevering van de werken in
voor het beheer en/of het onderhoud van volgende infrastructuur
langsheen de gewestweg(en) vermeld in artikel 2:
 voor de gemeente (in voorkomend geval: met behoud van de
verplichtingen die de gemeente op zich neemt in artikel 7)
 de aanleg en het onderhoud van de voetpaden en het
straatmeubilair;
 de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen binnen de
bebouwde kom, met uitzondering van de bestaande
groenvoorzieningen die ten laste van het Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust, afdeling Kust zijn;
 het beheer en onderhoud van de DWA-leidingen (inclusief
inspectieputten) die voor haar rekening is aangelegd, de
huisaansluitingen van de DWA en de huisaansluitingen van RWA.
Het
college
stelt
voor
om
de
modaliteiten
van
de
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

advies d.d. 16/06/2014 van Katia Rottiers, kwaliteitsadviseur RMC, in
verband met dossier Bredene – SO 1: N34 – toegankelijkheid
voetgangerstunnels tramhaltes – unieke verantwoordingsnota
verslag
van
de
vergadering
van
de
GBC
(gemeentelijke
begeleidingscommissie) d.d. 10/09/2013 inzake toegankelijkheid tunnels N34
houdende de goedkeuring van de projectnota toegankelijkheid tramhalten
t.h.v. Koerslaan en Duinenstraat (eindbeslissing met consensus)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De
gemeenteraad
keurt
de
modaliteiten
goed
van
de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (Vlaamse regering bij
delegatie aan ir. Tom Roelants, administrateur-generaal Agentschap Wegen en
Verkeer, Gewest genoemd + Kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van
het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust), gemeente
Bredene en Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn voor de herinrichting van de
N34 Koninklijke Baan t.h.v. Koerslaan en Duinenstraat.
De tekst van de overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 4: beleidsondersteuning - Brandweer. Instappen in Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf
01/01/2015 en goedkeuring financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid




artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende bekrachtiging
instap in de operationele prezone (Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/11/2011 houdende bevestiging
definitieve OPZ-overeenkomst van de operationele prezone I WestVlaanderen voor het jaar 2011
overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting
en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan
verbonden modaliteiten voor de periode 2015 – 2025
samenvattende tabel gewone begroting 2015 Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 + overzicht dotatie per gemeente 2015 - 2025





Feiten, context 
en argumentatie






De gemeenteraad heeft in zitting van 21/06/2010 zijn goedkeuring gehecht,
in het kader van de brandweerhervorming, aan de instap in de operationele
prezone (Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen) en aan de financiële
verdeelsleutel hiervan.
De oprichting in 2010 van de operationele prezone moest gemeenten toelaten
om (in afwachting van de verdere uitvoering van de wet d.d. 15/05/2007
betreffende de civiele veiligheid) reeds afspraken te maken inzake de
nakende brandweerhervorming en dit meer bepaald wat betreft de financiële
verdeelsleutel.
Vanaf 2015 zal de eigenlijke brandweerhervorming worden doorgevoerd en
zal onder meer de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 (waar Bredene toe
zal behoren) officieel worden opgericht.
De brandweerhervorming houdt onder meer concreet in dat de gemeentelijke
dotatie voor de brandweer op een andere manier zal worden bepaald dan tot
nog toe het geval was. Artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de
civiele veiligheid schrijft hierover volgende zaken voor:
 de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald
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de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd
door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenteraden
 bij gebrek aan dergelijk akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente
vastgesteld door de raad volgens de nadere bepalingen voor berekening
en betaling van de gemeentelijke dotaties bepaald (via Koninklijk
Besluit).
De wetgeving voorziet dus met andere woorden eerst en vooral in de
mogelijkheid om onderling een verdeelsleutel af te spreken. Indien dit niet
lukt zal via een formule een algemene verdeelsleutel worden uitgewerkt
waar verplicht op moet worden teruggevallen.
Op de prezoneraad van 01/09/2014 werd in onderling overleg een
verdeelsleutel afgesproken tussen de afgevaardigden van de gemeenten die
deel uitmaken van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1. Het is echter
de gemeenteraad die bevoegd is om te beslissen of Bredene zich in de
afgesproken verdeelsleutel kan vinden.
Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om de “overeenkomst tussen de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting en de gemeenten inzake
de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de
periode 2015 – 2025” voor 01/11/2014 goed te keuren, zodanig dat de
Hulpverleningszone op 01/01/2014 kan opstarten. Deze deadline is belangrijk
om optimaal gebruik te kunnen maken van de federale dotatie die is voorzien
voor de oprichting van een hulpverleningszone.
De voorgestelde financiële verdeelsleutel houdt rekening met de
tegengestelde financiële belangen van de diverse besturen (grote besturen
met een beroepskorps, gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps en
de kleinere beschermde gemeenten) en de financiële draagkracht van de
zeventien deelnemende gemeenten. Concreet zou het de bedoeling zijn om
tussen 2015 en 2025 te evolueren van de verdeelsleutel die in 2010 werd
afgesproken (zijnde 1,76% voor Bredene) naar een definitieve verdeelsleutel
die uiteindelijk de geest van de wetgeving beter weerspiegelt. Zoals ook met
de recente herberekening van de brandweerkosten voor de periode 2006 –
2010 het geval was, betekent dit met name dat er een grotere financiële
bijdrage wordt gevraagd van de beschermde gemeenten. Voor Bredene ligt
de definitief te bereiken verdeelsleutel in 2025 op 2,2546%.
De verdeelsleutel voor Bredene zou als volgt gradueel oplopen:
jaar
aandeel
momenteel geschat bedrag krediet MJP 2014 - 2019
(indicatief)
2015 1,8095% 533.721,07 EUR
615.737,00 EUR
2016 1,8589% 561.588,85 EUR
635.393,00 EUR
2017 1,9084% 590.376,47 EUR
641.911,00 EUR
2018 1,9578% 620.040,32 EUR
648.633,00 EUR
2019 2,0073% 650.660,94 EUR
656.227,00 EUR
2020 2,0568% 682.225,74 EUR
2021 2,1062% 714.719,56 EUR
2022 2,1557% 748.228,71 EUR
2023 2,2052% 782.739,65 EUR
2024 2,2546% 818.236,19 EUR
2025 2,2546% 836.446,37 EUR
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, vallen de verwacht te betalen bijdragen
momenteel voordeliger uit dan werd geraamd in het meerjarenplan 2014 –
2019. Voorzichtigheid blijft evenwel geboden, aangezien deze bedragen nog
afhankelijk zijn van de effectief gemaakte kosten en dus nog aanzienlijk
kunnen wijzigen.
Aangezien het gemeentebestuur zich reeds in 2010 inschakelde in het project
van de operationele prezone en bovenstaande verdeelsleutel met inspraak
van de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tot stand kwam en
bovendien binnen de geraamde financiële marges valt, wordt voorgesteld aan
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de gemeenteraad om de “overeenkomst tussen de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 in oprichting en de gemeenten inzake de financiële
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015 –
2025” goed te keuren.
 NB: in een afzonderlijk punt zal eveneens aan de gemeenteraad worden
voorgesteld om de bijdrage van Bredene in de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 vast te stellen voor het dienstjaar 2015, zijnde 533.721,07
EUR.
Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Bijdrage
533.721,07
brandweer 2015
EUR
Bijdrage
± 2.430.000
brandweer 2016 EUR
2019
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0410-00 /
6495060
Budget 2015
Budget 2016-2019

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad beslist om vanaf 01/01/2015 in te stappen in de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 en de financiële verdeelsleutel en de
daaraan verbonden modaliteiten goed te keuren, die zijn opgenomen in de
“overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting en
de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden
modaliteiten voor de periode 2015 – 2025”. Deze overeenkomst maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 5: beleidsondersteuning - Brandweer. Vaststellen van de bijdrage van de gemeente Bredene in
de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 voor het dienstjaar 2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid
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Bevoegdheid




artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende bekrachtiging
instap in de operationele prezone (hulpverleningszone I West-Vlaanderen)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/11/2011 houdende bevestiging
definitieve OPZ-overeenkomst van de operationele prezone I WestVlaanderen voor het jaar 2011
overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting
en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan
verbonden modaliteiten voor de periode 2015 – 2025
samenvattende tabel gewone begroting 2015 Hulpverleningszone WestVlaanderen 1





Feiten, context 
en argumentatie







Financiële
gevolgen

In zitting d.d. 20/10/2014 wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om in te
stappen in de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 en de financiële
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten goed te keuren, die
zijn opgenomen in de “overeenkomst tussen de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 in oprichting en de gemeenten inzake de financiële
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015 –
2025”.
Ter voorbereiding van de oprichting van de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 werd door de operationele prezone een ontwerp van budget
opgemaakt voor 2015. De budgetcijfers voor 2015 worden samengevat in de
“samenvattende tabel gewone begroting 2015 Hulpverleningszone WestVlaanderen 1”.
De gemeenteraad heeft in zitting van 21/06/2010 zijn goedkeuring gehecht,
in het kader van de brandweerhervorming, aan de instap in deze
operationele prezone (hulpverleningszone I West-Vlaanderen).
Op basis van het ontwerpbudget 2015 van de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 en de verdeelsleutel die is afgesproken tussen de gemeenten
die deel uitmaken van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1, kan het
bedrag van de gemeentelijke dotatie voor 2015 worden berekend. Het
verdient echter aanbeveling om het bedrag van de gemeentelijke toelage
voor de Hulpverleningszone uitdrukkelijk vast te stellen, overeenkomstig
artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid
vermeldt in dit verband: “De dotaties van de gemeenten van de zone worden
jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord.”
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om een expliciete beslissing
te willen nemen dat het bedrag van 533.721,07 EUR zal worden ingeschreven
in het gemeentebudget van 2015 als gemeentelijke toelage voor de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Bijdrage
brandweer 2015

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

533.721,07
EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0410-00 /
6495060
Budget 2015

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad beslist om een bedrag van 533.721,07 EUR in te schrijven in
het budget van 2015 als gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1.

Punt 6: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen aanpassing artikel 4.2.6
van de algemene politieverordening

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid




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

Juridische
grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
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Feiten, context 
en argumentatie







Door de ploegbaas van het containerpark werd in de voorbije weken een
misbruik vastgesteld van identiteitskaarten van kinderen, die werden
gebruikt door niet-inwoners om het gemeentelijk containerpark te betreden.
Om dergelijke misbruiken tegen te gaan wordt voorgesteld om voortaan een
leeftijdsgrens op te leggen voor aanvoerders van afvalstoffen. Voorgesteld
wordt om deze grens te leggen op 16 jaar.
Anderzijds werd na een interne evaluatie van het toegangsbeleid ook
ondervonden dat er niet-inwoners kunnen zijn die wel degelijk een legitieme
reden kunnen hebben om het containerpark van Bredene te willen gebruiken.
Het gaat dan met name om:
 natuurlijke personen die nog geen inwoner zijn van de gemeente
Bredene, maar die momenteel bezig zijn met de bouw of de renovatie
van een woning in Bredene;
 nabestaanden van een overleden Bredenaar, die het containerpark willen
gebruiken in functie van een huisontruiming.
Voorgesteld wordt om bovenstaande categorieën van personen toe te voegen
aan de erkende gebruikers, maar hen slechts een tijdelijke toegang te
bezorgen. In het geval van de natuurlijke personen die bouwen of
verbouwen, zou dit gaan over een eenmalige tijdelijke toegang van zes
maanden. In het geval van de nabestaanden die een huis van een overleden
Bredenaar willen ontruimen zou dit gaan over een tijdelijke toegang van drie
maanden, aan te vragen binnen de zes maanden na overlijden van de
Bredenaar.
Voorgesteld wordt om artikel 4.2.6 van de algemene politieverordening, die
deze materie regelt, in bovenstaande zin aan te passen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om artikel 4.2.6 van de algemene politieverordening op
te heffen en als volgt opnieuw vast te stellen:
Artikel 4.2.6
§ 1. Aanvoer van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark is enkel
toegelaten door personen die minstens 16 jaar oud zijn. Volgende categorieën
van gebruikers kunnen afvalstoffen deponeren in het gemeentelijk containerpark:
 inwoners van de gemeente Bredene
 tweede verblijfhouders te Bredene
 natuurlijke personen die nog geen inwoner zijn van de gemeente Bredene,
maar die momenteel bezig zijn met de bouw of de renovatie van een woning
in Bredene (toegang wordt geregeld via een eenmalige, tijdelijke vergunning
die zes maanden geldig blijft)
 nabestaanden van een overleden Bredenaar (toegang wordt geregeld via een
eenmalige, tijdelijke vergunning die drie maanden geldig blijft én die moet
worden aangevraagd binnen de zes maanden na het overlijden van de
Bredenaar)
 “kleine en middelgrote ondernemingen” (KMO’s), voor zover ze hun zetel of
een filiaal te Bredene hebben. Deze KMO’s kunnen in het gemeentelijk
containerpark enkel terecht voor de afvalfracties hol glas, papier en karton,
schroot en PMD.
 instellingen van openbaar nut (scholen, sociale instellingen, rusthuizen,
openbare besturen,…) die hun zetel te Bredene hebben.
 door het gemeentebestuur erkende verenigingen.
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§ 2. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk na de identificatie van
de aanvoerder van afvalstoffen. De hieronder vermelde identificatiemiddelen
zijn enkel geldig indien het de houder van het identificatiemiddel zelf is, die zich
persoonlijk de toegang tot het gemeentelijk containerpark wil verschaffen.
De identificatie van de aanvoerder van afvalstoffen gebeurt met behulp van een
automatische zuil en slagboom aan de ingang, behalve voor inwoners van
Bredene die nog niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Voor inwoners
van Bredene die nog niet definitief in het bevolkingsregister zijn ingeschreven,
gebeurt de identificatie met behulp van een door het gemeentebestuur
afgeleverd bewijs dat men zich heeft aangeboden voor inschrijving in het
bevolkingsregister.
De identificatie met behulp van een automatische zuil en slagboom aan de
ingang, gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart voor inwoners
van Bredene en – waar technisch mogelijk – voor tweede verblijfhouders. Voor de
andere categorieën van gebruikers die zich moeten identificeren met behulp van
een automatische zuil en slagboom aan de ingang, gebeurt de identificatie aan
de hand van een toegangsbadge. Deze toegangsbadge wordt afgeleverd door het
gemeentebestuur, mits het betalen van een waarborg van 50 EUR en mits de
aanvrager van de toegangsbadge behoort tot een van de in § 1. genoemde
categorieën van toegelaten gebruikers. Indien dit strikt noodzakelijk is kunnen
meerdere toegangsbadges per aanvrager worden afgeleverd, waarbij geen enkele
aanvrager in totaal ooit meer dan drie werkende toegangsbadges kan bekomen.

Punt 7: sportdienst - Sport. Aanvraag tot erkenning van de gemeentelijke sportraad als adviesorgaan
van het gemeentebestuur naar aanleiding van de herverkiezing van de algemene vergadering en het
bestuur. Verlenging van de goedkeuring van de statuten

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 09/03/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid

Verwijzingsdocumenten



verslag installatievergadering bestuur van de gemeentelijke sportraad op
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29/05/2013
verslag installatievergadering gemeentelijke sportraad op 29/05/2013
statuten gemeentelijke sportraad
huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad

Feiten, context 
en argumentatie

Ten einde in regel te zijn met het “Sport voor allen decreet” en in het
bijzonder artikel 28: “Het gemeentebestuur, het provinciebestuur en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over een afzonderlijke,
autonome sportraad. De sportraad vraagt zijn erkenning aan het bestuur en
legt daartoe zijn statuten of huishoudelijk reglement en de latere wijzigingen
ervan, ter goedkeuring voor. De sportraad heeft als taak advies aan de
overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle
aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het
sportbeleid. Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele
afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.”
 De gemeentelijke sportraad vraagt de erkenning door de gemeenteraad.
 Nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van de gemeentelijke
sportraad :
vzw KBOB
Eddy Hendryckx
Bredense Bruinvissen vzw
Johan Rycx
FC Bouwvak Bredene
Pierre Jean
Handboogilde Sint-Sebastiaan
Gerard Plaetinck
Myiamoto
Danny Hendrickx
KVC De Rappe Sprinters
Luc Decramer
KVC Duinensprinters Bredene
Tony Vanmassenhove
vzw Petanqueclub Kerlinga
Erik Steyaert
Volley Bredene vzw
Frank Bouwens
Bredense Biljart Vrienden
Rudy Van Avermaet
Wielerclub Wendy Boys
Wim Damman
Middenschool/Scholengroep aan Zee
Peter Van Vooren
Duikernikkers
Claude Jacobus
Okra Sport Bredene
Dany Vandepitte
WD Breduinia
Carine Coenye
Neptunus
Anne Van de Velde
WTC Blauwe Reigers
Jos Delise
Triathlon Team Bredene
Jean Pierre Deckmyn
Schaakkring ‘t Vliegend Peerd
Paul Legein
SVV Viva
Dorine Hallemeesch
VK Uilenspiegel
Johnny De Brabanter
WTC Astrid
Michel Deschuyteneer
Twins
Patrick Kindt
Petanqueclub Camping Park Metsu
Marie Louise De Bruyne
WTC Parasol
Roger De Sloover
Team Beaufort
Ronny Degryse
Bredene Sport Running Team
Sarah Speleers
Waternikkers
Kiel Ide
 Nieuwe samenstelling van het bestuur van de gemeentelijke sportraad :
Voorzitter
Jean Pierre
Vertegenwoordiger van verenigingen
die regelmatig de buitenterreinen
gebruiken en die hoofdzakelijk de
recreatieve sport beoefenen
Ondervoorzitter Erik Steyaert
Vertegenwoordiger van verenigingen
die hoofdzakelijk de recreatiesport
beoefenen
Secretaris
Eddy Hendryckx
Vertegenwoordiger van verenigingen
die regelmatig de sporthal gebruiken
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en
die
hoofdzakelijk
de
competitiesport beoefenen
Leden
Johan Rycx
Vertegenwoordiger van verenigingen
die regelmatig het zwembad gebruiken
en
die
hoofdzakelijk
de
competitiesport beoefenen
Wim Damman
Vertegenwoordiger van verenigingen
die hoofdzakelijk de recreatiesport
beoefenen
Danny Hendrickx
Vertegenwoordiger van verenigingen
die hoofdzakelijk de competitiesport
beoefenen
Peter Van Vooren
Vertegenwoordiger
van
de
scholengemeenschappen
en
de
recreatiesport
Tony
Vertegenwoordiger van verenigingen
Vanmassenhove
die
regelmatig
wielerwedstrijden
inrichten en die hoofdzakelijk de
competitiesport beoefenen
 Tevens worden de statuten – ongewijzigd – terug voorgelegd ter goedkeuring.
Tussenkomsten




Raadslid Kris Opdedrynck die betreurt dat de vrije basisscholen en K.W. Ibis
niet zijn vertegenwoordigd in de sportraad.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat hier de statuten worden
gevolgd, maar die aangeeft dit niettemin te zullen nakijken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de erkenning van de gemeentelijke sportraad als
adviesorgaan van het gemeentebestuur naar aanleiding van de herverkiezing van
de algemene vergadering en het bestuur alsook de verlenging van de statuten
goed te keuren.

Punt 8: onthaalgezinnen - Dienst onthaalgezinnen. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk
reglement dienst onthaalgezinnen Bredene

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/07/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het huishoudelijk reglement dienst onthaalgezinnen
Bredene
richtlijnen Kind en gezin aan de organiserende besturen van voorschoolse
kinderopvang (gezinsopvang 0-3 jaar)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/10/2014
betreffende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het
huishoudelijk reglement dienst onthaalgezinnen Bredene
ontwerp nieuw huishoudelijk reglement dienst onthaalgezinnen Bredene




Feiten, context 
en argumentatie




Door het in voege treden van het nieuwe decreet voorschoolse kinderopvang
is de dienst genoodzaakt het huishoudelijk reglement volledig aan te passen
en te herschrijven.
Bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement werd rekening gehouden
met regelgeving Kind en Gezin en recente praktijkervaring.
De grootste wijziging in het huishoudelijk reglement staat vermeld onder
rubriek 3 “Prijs”: de prijsberekening en het nieuwe principe “bestellen is
betalen” (p. 9 – 12).

Advies



Het JOB (vroeger lokaal overleg kinderopvang) heeft de wijzigingen in het
huishoudelijk reglement gunstig geadviseerd in de vergadering d.d.
08/10/2014.

Tussenkomsten



Raadslid Liesbeth Metsu die opmerkt dat het reglement niet voldoende
duidelijk is over de regeling voor ouders met een variabele werkregeling,
bijvoorbeeld ouders die werken in het onderwijs.
Schepen Kristien Vanmullem antwoordt dat ook vroeger hiermee rekening
werd gehouden en dat dit vermoedelijk de reden is waarom dit niet expliciet
staat vermeld. De schepen stelt dan ook voor om dit desgevallend aan te
vullen. De schepen schetst ook nogmaals de filosofie van de aanpassing van
het reglement i.c. “bestellen is betalen”.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die uit een nota van de
dienstverantwoordelijke kan afleiden dat het voorliggend huishoudelijk
reglement wel degelijk rekening houdt met variabele werkregelingen. De
nota vermeldt immers : “Bij ons zullen ouders ook de kans hebben om met
een variabel opvangplan te werken. D.w.z. dat ze maandelijks kunnen
doorgeven welke dagen ze opvang nodig zullen hebben i.p.v. een vast
opvangplan voor een langere periode.”





Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft
onthaalgezinnen op.

het

huishoudelijk

reglement

van

de

dienst

Artikel 2
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de dienst
onthaalgezinnen opnieuw vast. Dit reglement maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
Artikel 3
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 01/01/2015.

Punt 9: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2014

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/12/2013 van het
budget van het OCMW voor het boekjaar 2014
beslissing van het managementteam d.d. 15/09/2014 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2014 van
het OCMW Bredene
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
22/09/2014 over de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging
nr. 1 van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2014
exemplaar van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2014 van het
OCMW Bredene





Feiten, context 
en argumentatie

Een budgetwijziging is een aanpassing van het beleidsrapport ‘het budget’.
Het bestaat naar analogie met het document budget uit een verklarende nota
en een financiële nota.
Gedurende het lopende dienstjaar 2014 deden er zich een aantal wijzigingen
voor ten opzichte van de vooropgestelde planning voor 2014 en zijn
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financiële vertaling.
In januari 2014 werd aan de Prijzencommissie een aanvraag tot verhoging van
de ligdagprijs voor het woonzorgcentrum ven de serviceflats gericht. Dit
dossier werd deels goedgekeurd waarbij een verhoging werd toegestaan maar
niet met het volledige door het bestuur voorgestelde bedrag. Hierdoor
konden voor het dienstjaar 2014 minder ontvangsten worden gegenereerd
dan aanvankelijk gebudgetteerd. Dit veroorzaakte een negatieve impact op
de ontvangsten van het budget 2014. Daarnaast is er reeds een tendens in
2014 waar te nemen waarbij er een verhoging wordt vastgesteld in de
uitgaven ‘leefloon’.
Tegelijk zijn er een aantal elementen en/of ingrepen belangrijk die
bovengenoemde tekorten dan weer opvangen.
Ten eerste is er het uitblijven van een indexering, die per 01/07/2014 werd
gebudgetteerd. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing in de uitgaven
(o.a. lonen en wedden).
Daarnaast werd vanuit de overheid een stijging met 5% toegekend op de
subsidies leefloon.
Ten derde werd in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum de
wachtdienst en permanentieregeling van de hoofdverpleegkundigen
afgeschaft na een evaluatie van de kosten en de baten.
Bovendien diende het renovatieproject seniorenwoningen Wandelweg,
opgestart in 2013 bijgestuurd te worden. De geplande renovatie dient, na
controle en advies van deskundigen, ingrijpender te worden opgevat
teneinde de woonkwaliteit in de betrokken woningen duurzaam en
kwaliteitsvol verder te voorzien.
Deze elementen vormen de basis voor de motivering van de voorliggende
budgetwijziging.
Volledigheidshalve bevat de budgetwijziging 2014 nr. 1 ook een aantal
aanpassingen die louter technisch van aard zijn. Dit in het kader van
noodzakelijke bijsturingen aan de planningsdocumenten nu de nieuwe
beleids- en beheercyclus (BBC) op volle toeren draait. Deze technische
aanpassingen wijzigen uiteraard niets aan de totaliteit van het
vooropgestelde beleid en de daarvoor voorziene kredieten. Het betreft
aanpassingen die zich vanuit boekhoudkundig perspectief opdringen.
De verklarende nota bestaat uit doelstellingennota (wijziging),
doelstellingenbudget (wijziging), financiële toestand en de lijst met
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
1. Doelstellingennota – wijziging
De doelstellingennota werd aangepast om louter technische redenen.
Inhoudelijk wijzigt er niets aan de nota zoals vastgesteld in het budget
2014.
Aanpassing :
Beleidsdoelstelling 3, actieplan 10, actie 18 : bouw WZC werd
boekhoudkundig verplaatst van beleidsitem 0953-014 naar beleidsitem
040-00. Leningen, aflossingen en intresten behoren steeds toe aan
beleidsveld 040.
2. Doelstellingenbudget – wijziging (schema B1W)
Het doelstellingenbudget naar aanleiding van de budgetwijziging 2014 nr.
1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2014 de
wijzigingen aan het exploitatiebudget, investeringsbudget en andere.
3. Financiële toestand
Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget 2014 met het
resultaat op kasbasis van 2014 in de budgetwijziging.
Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget 2014 met
de autofinancieringsmarge van 2014 in de budgetwijziging.
Het resultaat op kasbasis stijgt met 194.958,17 EUR omwille van de
inbreng van het correct “Resultaat vorig boekjaar” uit de meest recente
jaarrekening en het aanwenden van het saldo van de verkoop aan
Woonwel voor de financiering van de bijkomende renovatiewerken aan
de woningen in de Wandelweg.
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De autofinancieringsmarge blijft ongewijzigd.
Hierdoor wordt aangetoond dat de financiële planning past binnen de in
het meerjarenplan bepaalde grenzen voor het garanderen van het
toestandsevenwicht (korte termijn) en het structuurevenwicht (lange
termijn).
4. Lijst met opdrachten voor levering en werken
Geeft een overzicht van de in uitvoering zijnde overheidsopdrachten.
In de financiële nota bij de budgetwijziging 2014 nr.1 worden alle wijzigingen
opgenomen die in 2014 nodig zullen zijn om alle acties van de prioritaire (en
niet-prioritaire) beleidsdoelstellingen te realiseren.
Deze nota omvat exploitatiebudget (wijziging), investeringsbudget (wijziging)
en liquiditeitenbudget (wijziging).
1. Exploitatiebudget – wijziging (schema BW1)
In de wijziging van het exploitatiebudget worden alle aanpassingen van
kosten en opbrengsten voor het dienstjaar 2014 opgelijst. In hoofdzaak
hebben volgende onderdelen een rol gespeeld :
I Ontvangsten
o Door de beperkte prijsverhoging per 01/04/2014 in het
woonzorgcentrum en door raming van de opbrengsten ligdagen
residenten, dient een verlaging van de ontvangstenraming ten
bedrage van 50.000,00 EUR ingebracht.
o Door de beperkte prijsverhoging per 01/04/2014 in de Serviceflats
dient de verlaging van de opbrengstenraming ten bedrage van
33.000,00 EUR ingebracht.
o De daling van de opbrengsten van de thuisbezorgde maaltijden (9.000,00 EUR) brengt ook een daling van de uitgave voedingswaren
met 3.000,00 EUR teweeg.
II Uitgaven
o Personeelskost :
- De voorziene indexatie op 01/07/2014 wordt uitgesteld naar
01/02/2015.
Dit brengt een minderuitgave van –67.325,00
teweeg
- Art. 60 : door de opschorting van nieuwe aanstellingen art. 60,
wordt een gedeelte van de bijkomende aanstelling art. 60 in
Oxfam gecompenseerd
- Het voorziene vervangingskrediet (45.100,00 EUR) blijkt ruim
onvoldoende en dient verhoogd tot 75.00,00 EUR. De hoofdbrok
in deze vervangingsuitgave heeft betrekking op de vervanging van
een maatschappelijk werker wegens zwangerschap
- De stopzetting van de permanentietoelage en vergoeding
wisseldienst voor de hoofdverpleegkundigen van 01/07/2014
resulteert in een minuitgave van 24.500,00 EUR
- Voor het niet-invullen van de twee voorziene logistiek assistenten
met sociale maribel subsidie, werd ook een minderontvangst van
subsidie geraamd.
o Aanpassing leveringen en diensten
Belangrijke aanpassingen :
- informatica :
-8.760,00 EUR
- erelonen en vergoedingen : +8.000,00 EUR
- klein medisch materiaal :
-11.000,00 EUR
o Sociale dienst :
- Toekenning leefloon stijgt met 70.000,00 EUR op basis van de
meest recente cijfers. De subsidie vanwege de Staat dient ook
opgetrokken met 58.000,00 EUR.
- De uitgave voor tussenkomst in mutualiteitsbijdragen ten bedrage
van 11.000,00 EUR wordt gecompenseerd door de inschrijving van
de vordering op de gerechtigde.
- De subsidie voor het project “Kinderen eerst” werd ingebracht
ten bedrage van 12.500,00 EUR voor half jaar 2014.
- Door de lagere LOI-bezetting (-18.000,00 EUR minder uitgaven)
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Tussenkomsten





wordt de subsidie Fedasil ook aangepast.
III Gemeentelijke bijdrage
De initiële tussenkomst vanwege het gemeentebestuur ten bedrage van
2.525.000,00 EUR werd behouden.
IV financiële weerslag bouwfase nieuw woonzorgcentrum
In overeenstemming met de richtlijnen BBC werden de leninglasten voor
de opname van een gedeelte (400.000,00 EUR) van de kredietopening,
welke in 2014 op 6.000,00 EUR werden geraamd, opgenomen in het
beleidsveld “Algemene Financiering”.
2. Investeringsbudget – wijziging (schema BW2)
Hier worden enkel de investeringsprojecten, welke vóór 2014 werden
opgezet, aangepast op basis van de gegevens uit de jaarrekening 2013.
IE5 :
Renovatie Wandelweg saldo na 2013 (+ 272.000,00 EUR)
Het totale project t.b.v. 440.000,00 EUR wordt gefinancierd
met de middelen voortkomende uit de verkoop van de
gronden aan Woonwel
IE6 :
Aanpassing informaticaomgeving saldo na 2013 blijft
behouden op 61.000,00 EUR
IE7 :
Projectontwikkeling nieuw WZC saldo na 2013 – 19/2011 –
(-21.727,50 EUR)
Op basis van de op heden gekende gegevens uit de jaarrekening 2013
werd het saldo van de rekening 13 ingebracht in het schema “financiële
toestand”.
Dit slaat op de aanpassing van de nog te realiseren
investeringsprojecten 2013 welke met de rekening 13 worden
gefinancierd, namelijk:
IE7 :
Projectontwikkeling nieuw WZC saldo na 2013 (19/2011)
IE8 :
Sociaal Huis voltooiing saldo na 2013 (1/2008 + 1/2011)
3. Liquiditeitenbudget – wijziging (schema BW4)
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het
OCMW en biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven.
Op basis van de wijziging van volgende elementen wordt het resultaat op
kasbasis aangepast :
- Investeringsbudget : stijging met 250.272,50 EUR (cfr. de
aanpassing van de investeringsprojecten vóór 2014 zijnde een
verhoging t.b.v. 272.000,00 EUR voor de renovatie Wandelweg en
een vermindering t.b.v. –21.727.50 EUR voor de aanpassing
projectontwikkeling WZC).
- Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : uit de
jaarrekening volgt dat dit geraamde bedrag (1.269.303,78 EUR)
dient aangepast aan het reële vastgelegde bedrag uit de
jaarrekening 2013, namelijk 1.727.152,47 EUR.
- Bij de “bestemde gelden” wordt de post “saldo subsidie FedasilLOI” aangepast aan het cijfer uit de jaarrekening 2013, namelijk
+ 12.618,02 EUR.
Aldus stijgt het resultaat op kasbasis van 600.754,25 EUR naar 795.712,42
EUR welke een positief gegeven is.
Door de gegevens uit de jaarrekening 2013 worden alle elementen uit het
budget 2014 aangepast. Hierbij is vastgelegd dat aan de voorwaarden voor
het financieel evenwicht in de meerjarenplanning 2014-2019 is voldaan.
Tevens blijft de gemeentelijke bijdrage 2014 ongewijzigd op de initieel
overeengekomen 2.525.000,00 EUR.

Raadslid Kris Opdedrynck merkt op dat in de budgetwijziging van het OCMW
een aantal mee- en tegenvallers zijn verrekend. Een meevaller op dit vlak is
aldus het raadslid de indexsprong die gepland is in 2015. Het raadslid wenst
te vernemen welke invloed dit zal hebben op de gemeentelijke financiën.
Schepen/OCMW-voorzitter Jacques Deroo die antwoordt dat met de
meevallers de vele tegenvallers in het budget 2014 van het OCMW kunnen
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Neemt kennis

worden gecompenseerd.
Burgemeester Steve Vandenberghe die weinig positieve gevolgen ziet aan een
indexsprong. Enerzijds zal dit leiden tot minder inkomsten voor de gemeente
uit de personenbelasting en anderzijds meent hij dat de vermindering van de
koopkracht bezwaarlijk als positief kan worden benaderd omdat dit gevolgen
heeft voor de volledige lokale gemeenschap. Louter cijfermatig kan dit een
invloed hebben op de loonkost van de gemeente maar breder gezien is dit
negatief voor de inwoners.
Schepen Eddy Gryson die eveneens meent dat de indexsprong geen goede
maatregel is en aangeeft dat deze indexsprong die de loonkost met 2% zal
verminderen nu al wordt teniet gedaan door de minderopbrengsten uit de
personenbelasting met 3%.
Raadslid Kris Opdedrynck die antwoordt dat met deze toelichting zijn vraag
over de aanwending van de besparing van 2% op de loonkost overbodig is
geworden.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr.1 van het OCMW
Bredene voor het boekjaar 2014.

Punt 10: technische dienst - Vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een
domeinconcessie voor het verhuren van strandcabines en -meubilair (seizoenexploitatie)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Rudi Debeuckelaere en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2004 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen van
vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken en tot wijziging van artikel 6 van
het Koninklijk Besluit van 14/12/1959 waarbij regelen worden gesteld op het
aanplakken en reclame maken
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust
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Verwijzingsdocumenten



Besluit van de provincieraad d.d. 27/06/2013 houdende definitieve
vaststelling van de herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
strand en dijk Bredene



principiële voorwaarden domeinconcessie
strandcabines en -meubilair

Feiten, context 
en argumentatie



Tussenkomsten





voor

het

verhuren

van

Op 31/12/2014 eindigen volgende concessieovereenkomsten die het
gemeentebestuur heeft afgesloten met Martine Beyen, Stuurboordstraat 14,
8400 Oostende :
 verhuur strandcabines met stoelenverhuur oostkant strandingang Duingat
 verhuur zonder stoelenverhuur westkant strandingang Duingat.
Voor het afsluiten van een nieuwe concessieovereenkomst is het aangewezen
nieuwe voorwaarden op te maken zodat de domeinconcessie strandcabine en
–meubilair verhuur vanaf 2015, na mededinging, kan worden toegekend.

Raadslid Dirk Cattoir die wenst te vernemen waarom deze concessie niet
werd opgesplitst in drie kleinere concessies. Het raadslid meent dat dit de
kwaliteit van de concessies/tevredenheid van de gebruikers zou kunnen ten
goede komen.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het hier een kleinschalige concessie
betreft en dat het opsplitsen ervan aanleiding zou geven tot niet rendabele
uitbatingen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de voorwaarden voor de toekenning van
domeinconcessie voor verhuring van strandcabines en -meubilair vast.
De voorwaarden TA-141020p01 maken integrerend deel uit van dit besluit.

een

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

Aanwezig

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

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en argumentatie






beslissingen van de gemeenteraad d.d. 25/11/2013 en d.d. 28/04/2014
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het dienstreglement van de
openbare bibliotheek
ontwerp dienstreglement 01/11/2014
verslag van de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek d.d.
04/09/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende vaststellen van
het retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van
aanmaningen en aangetekende maningen voor de aanslagjaren 2013-2018
(121/161-01)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/10/2014
houdende goedkeuring voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen
dienstreglement van de openbare bibliotheek

In zitting van 28/04/2014 heeft de gemeenteraad de huidige versie van het
dienstreglement van de openbare bibliotheek vastgesteld. De wijzigingen
betroffen bepalingen rond het gebruik van de inleverbox.
In zitting van 25/11/2013 heeft de gemeenteraad de tarieven voor
briefwisseling aan het dienstreglement toegevoegd, conform het advies van
het beheersorgaan van de bibliotheek.
De leden van het beheersorgaan adviseren in zitting van 04/09/2013 om de
gemeentelijke tarieven (eerste brief gratis, tweede brief 7,50 EUR en
aangetekende brief 12,50 EUR) te benaderen als volgt: eerste
herinneringsbrief gratis, tweede brief 2,50 EUR en aangetekende brief 7,50
EUR en tweede aangetekende brief 12,50 EUR.
Door nauwe samenwerking met de financiële dienst is het voortaan mogelijk
om de gemeentelijke werkwijze en bijgevolg de gemeentelijke tarieven nog
nauwer te volgen. Concreet zouden de maningsbrieven vanuit de bibliotheek
beperkt worden tot een herinneringsbrief. Daarna zou een factuur opgemaakt
worden waarbij zowel de telaatgelden als materiaalkosten aangerekend
worden. Hiertoe dient het dienstreglement aangepast te worden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad heft het dienstreglement van de openbare bibliotheek d.d.
28/04/2014 op en stelt het opnieuw vast met ingang van 01/11/2014. Het
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reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: personeelsdienst - Personeelsdienst. Vaststellen van een reglement houdende toekenning
van de eretitel van het ambt aan gewezen personeelsleden in een decretale graad

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/09/2014
betreffende het voorstel tot vaststelling van een ontwerpreglement
houdende toekenning van de eretitel van het ambt aan gewezen
personeelsleden in een decretale graad (gemeentesecretaris of financieel
beheerder)

Feiten, context 
en argumentatie

De gemeenteraad kan in het kader van de gemeentelijke autonomie een
reglement uitwerken, waarin voorwaarden en procedurevoorschriften tot
toekenning van de eretitel van het ambt aan het personeel van een lokaal
bestuur worden vastgesteld. Hierbij is het van belang het personeel op voet
van gelijkheid te behandelen en voorwaarden te stellen die gebaseerd zijn op
objectieve criteria.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een reglement houdende
toekenning van de eretitel van het ambt aan gewezen personeelsleden in een
decretale graad (gemeentesecretaris of financieel beheerder) vast te stellen.



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de eretitel van het ambt,
moeten de gewezen personeelsleden in een decretale graad (gemeentesecretaris
of financieel beheerder) aan de volgende voorwaarden voldoen:
 beschikken over een ambtstermijn van ten minste tien jaar in een decretale
graad binnen het bestuur - de periode dient evenwel niet aaneensluitend te
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zijn;
tijdens deze ambtstermijn een onberispelijk gedrag vertoond hebben.

Artikel 2
Het verzoek tot toekenning van de eretitel van het ambt wordt aan de
gemeenteraad gericht op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen en met instemming van het betrokken gewezen personeelslid in een
decretale graad.

Punt 13: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 2de budgetwijziging 2014 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/12/2013 van budget
2014 kerkfabriek Sint-Rikier
eerste wijziging (2014) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
tweede wijziging budget 2014 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 11/09/2014 door het erkend representatief orgaan betreffende
geactualiseerd meerjarenplan 2014–2019, te beschouwen als tweede
wijziging van het meerjarenplan 2014–2019 van de kerkfabriek Sint-Rikier

De kerkfabriek Sint-Rikier dient een tweede budgetwijziging in voor 2014.
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en argumentatie









Deze budgetwijziging was noodzakelijk omdat in de loop van dit jaar bleek
dat de kerkfabriek een bedrag dat het in het verleden had ontvangen van het
gemeentebestuur ten onrechte had beschouwd als een ontvangen
investeringssubsidie, terwijl het over een af te lossen lening ging. De kosten
voor aflossingen en intresten verbonden aan deze lening worden nu in het
budget ingeschreven. Uiteraard is dit een aanpassing die gevolgen heeft voor
de hele looptijd van het meerjarenplan.
Bij het budget werd zoals voorgeschreven een geactualiseerde versie van het
meerjarenplan 2014–2019 gevoegd. Normaliter is dit een technisch document
zonder officiële status. Het erkend representatief orgaan (de bisschop van
Brugge) heeft in zijn advies van 11/09/2014 echter geoordeeld dat het
geactualiseerd meerjarenplan 2014–2019 in dit geval de facto als een
wijziging van het meerjarenplan kan/moet worden beschouwd. Dit lijkt ons
inziens inderdaad een mogelijkheid om met dit specifieke geactualiseerd
meerjarenplan om te gaan. Voorgesteld wordt echter om dit niet te doen,
aangezien (nog los van de juridische onzekerheid hierover) in het
geactualiseerd meerjarenplan nog geen correcties werden aangebracht op
leningslasten en gemeentelijke toelagen voor de jaren 2016–2019 én dat de
bedragen voor 2015 sowieso zo spoedig mogelijk zullen moeten worden
gecorrigeerd (cfr. infra).
Wegens het wettelijk voorgeschreven planproces was het voor de kerkfabriek
niet meer mogelijk om de bedragen die noodzakelijk zijn voor de aflossing en
intresten van de bewuste lening correct in te schrijven in het budget 2015.
De cijfers die werden ingeschreven in het budget 2015, alsook diegene die
voor 2015 werden ingeschreven in het geactualiseerd meerjarenplan zijn dus
te laag geraamd. Het bedrag van de gemeentelijke toelage 2015 zal dus
normaal gezien volgend jaar relatief snel worden aangepast via een
budgetwijziging naar een bedrag dat in de lijn ligt van de andere jaren 2014–
2019 (± tussen de 50.000 en 60.000 EUR).
Deze budgetwijziging heeft zoals toegelicht financiële gevolgen voor het
gemeentebestuur, zowel in 2014 als impliciet in de rest van de planperiode.
Officiële cijfers voor de rest van de planperiode zijn momenteel niet bekend,
maar het mag worden verwacht dat het inschrijven van de extra leningslast
jaarlijks tussen de 10.000 à 15.000 EUR extra gemeentelijke toelage zal
betekenen ten opzichte van het laatst goedgekeurde meerjarenplan (eerste
wijziging).
 In de budgetwijziging is sprake van een totale gemeentelijke toelage van
50.637,41 EUR (aandeel Bredene = 48.105,54 EUR). In het oorspronkelijk
budget, alsook in de eerste budgetwijziging was een totale
gemeentelijke toelage van 32.935,47 EUR (aandeel Bredene = 31.288,70
EUR) voorzien.
Rekening houdend met de optie om het geactualiseerd meerjarenplan niet te
beschouwen als een officiële wijziging van het meerjarenplan, is de
budgetwijziging een aanpassing die buiten het goedgekeurde meerjarenplan
valt qua gemeentelijke toelage en daarom ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
11/09/2014 gunstig advies gegeven over het geactualiseerd meerjarenplan
2014–2019, te beschouwen als tweede wijziging van het meerjarenplan 2014–
2019.

UITGAVEN
Omschrijving

Raming
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transactie
Verhoogde
gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)

beschikbaar
verbinteniskrediet
48.105,54
EUR

beschikbaar
IB /
transactiekrediet (LB)
0790-00 / EB
6495031
55.868 EUR

Stemmen

Met 22 stemmen voor en een onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de 2de budgetwijziging 2014 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.

Punt 14: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2015 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten





eerste wijziging (2014) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 14/08/2014 door het erkend representatief orgaan betreffende
het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Rikier
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Feiten, context 
en argumentatie




Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht
 de kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de
provinciegouverneur
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 ligt binnen de grenzen van het
laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014–2019 (eerste wijziging).
Op te merken val evenwel dat in de loop van 2014 werd vastgesteld dat de
kerkfabriek Sint-Rikier een in het verleden ontvangen bedrag ten onrechte als
toelage had beschouwd, terwijl het een af te lossen lening betrof. Dit houdt
in dat de kerkfabriek Sint-Rikier met hogere aflossingen en intresten wordt
geconfronteerd dan oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan. Dit werd
via een budgetwijziging 2014 gecorrigeerd voor 2014, maar wegens het
wettelijk voorgeschreven planproces was het voor de kerkfabriek niet meer
mogelijk om de bedragen die noodzakelijk zijn voor de aflossing en intresten
van de bewuste lening correct in te schrijven in het budget 2015. De cijfers
die werden ingeschreven in het budget 2015, alsook diegene die voor 2015
werden ingeschreven in het geactualiseerd meerjarenplan zijn dus te laag
geraamd. Het bedrag van de gemeentelijke toelage 2015 zal dus normaal
gezien volgend jaar relatief snel worden aangepast via een budgetwijziging
naar een bedrag dat in de lijn ligt van de andere jaren 2014–2019 (± tussen
de 50.000 en 60.000 EUR).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
14/08/2014 gunstig advies gegeven over het budget 2015.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)

Neemt kennis

Raming
39.884,44 EUR
vermoedelijk
nog te
verhogen met
10.000 à
15.000 EUR via
budgetwijziging
2015

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00 /
6495031
Budget 2015

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van de kerkfabriek SintRikier.
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Punt 15: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2015 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



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

Juridische
grond



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







meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
advies d.d. 14/08/2014 door het erkend representatief orgaan betreffende
het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Feiten, context 
en argumentatie

Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht
 de kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de
provinciegouverneur
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019.

Verwijzingsdocumenten



Advies



Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op

Verslag gemeenteraadszitting 20/10/2014

30

14/08/2014 gunstig advies gegeven over het budget 2015.
Financiële
gevolgen

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

Neemt kennis

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

76.090,53 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02 /
6495033
Budget 2015

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 16: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



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

Juridische
grond





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





rekening 2013 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
meerjarenplan 2014-2019 (versie 2014) kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp



Verwijzingsdocumenten
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advies d.d. 14/08/2014 door het erkend representatief orgaan betreffende
het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Feiten, context 
en argumentatie

Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht
 de kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de
provinciegouverneur
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 ligt hoger dan voorzien in het
meerjarenplan 2014–2019. Deze hoger dan voorziene toelage is te wijten aan
een historisch tekort op het exploitatiebudget dat werd opgebouwd in het
budgetjaar 2013 als gevolg van onvoorziene en dringende (gewone)
onderhoudswerken. Wegens de timing van de werken kon dit in 2013 niet
meer worden gecorrigeerd. Dit tekort heeft nu wegens de
berekeningsformule van de toelage zijn weerslag op het bedrag van 2015.
Inhoudelijk is er niets gewijzigd aan de financiële afspraken die werden
gemaakt via de goedkeuring van het meerjarenplan 2014–2019, maar omwille
van de hoger dan voorziene toelage (om boekhoudkundig technische
redenen), dient het budget ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.





Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
14/08/2014 gunstig advies gegeven over het budget 2015.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)

66.850,37
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-01 /
6495032
Budget 2015

EB /
IB /
(LB)
EB

Stemmen

Met twintig stemmen voor en drie onthoudingen (Dirk Cattoir, Louis Van
Belleghem en Monica Van Brussel)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het budget 2015 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp.
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Punt 17: technische dienst - Openbare werken.
Riolerings- en bestratingswerken in de
Nukkerwijkstraat en Europastraat. Vaststellen van het bestek, de plannen, kostprijsraming en de
wijze van gunnen

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

Aanwezig

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Afwezig met
kennisgeving

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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/10/2004
houdende toewijzing aan nv Plantec van de opdracht van diensten tot het
opmaken van de plannen, bestek en kostprijsraming (veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering inclusief) van de weg- en rioleringswerken August
Plovieplein, Sport-, Europa-, Nukkerwijk- en Verenigingstraat + gedeelte
Toekomststraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/07/2013
houdende het aanpassen door nv Plantec van het voorontwerp riolerings- en
bestratingswerken Nukkerwijk- en Europastraat conform het ontwerp van het
ruimtelijke uitvoeringsplan Polderstraat
bestek, plannen en kostprijsraming van de bestratings- en rioleringswerken in
de Nukkerwijk- en Europastraat





Feiten, context 
en argumentatie





In het investeringsprogramma 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien
van 700.000 EUR voor de riolerings- en bestratingswerken in de Nukkerwijken Europastraat. Het transactiekrediet voor 2014 bedraagt 375.000 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11/10/2004
nv Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende, toegewezen de
opdracht van diensten tot het opmaken van de plannen, het bestek en de
kostprijsraming (veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering inclusief) van
de weg- en rioleringswerken August Plovieplein, Sport-, Europa-, Nukkerwijken Verenigingstraat + gedeelte Toekomststraat.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30/07/2013
nv Plantec verzocht het voorontwerp van de riolerings- en bestratingswerken
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in de Nukkerwijk- en Europastraat aan te passen conform het ontwerp van
het ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat.
Van nv Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende ontving ons
bestuur het bestek, de plannen en de kostprijsraming van voornoemde
werken. Deze opdracht omvat in hoofdzaak de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en de renovatie van de wegenis.
Summiere beschrijving van de werken:
 aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (RWA - DWA) en
huisaansluitingen
 Nukkerwijkstraat, tussen Fritz Vinckelaan en Europastraat
 zone tegenaan Nukkerbrug (zitbank-Breendje)
 mozaiëkkeien (vierde formaat)
 rijweg

oker/bruin/rood gevlamde betonstraatstenen 210/140/100 –
getrommeld
 voetpad
 gele gestaalstraalde betonstraatstenen 200/200/80
 parkeerstroken
 zwarte
gehamerde
betonstraatstenen
200/100/80
en
200/100/100
 groenaanleg
 bomen (Ulmus Columella), Geranium macrorrhizum Spessart,
boomroosters en groenonderhoud
 Nukkerwijkstraat, tussen Europastraat en dijk Spuikom
 inrichting als woonerf
 rijweg
 granietgrijze betonstraatstenen 200/200/100 + oker/bruin/rood
gevlamde betonstraatstenen 210/140/100 getrommeld
 voetpad: geen
 parkeerstroken:
twee
(diagonaal)
in
zwarte
gehamerde
betonstraatstenen 200/100/80 en 200/100/100
 groenaanleg
 bomen (Ulmus Columella), Geranium macrorrhizum Spessart,
boomroosters en groenonderhoud
 Europastraat, tussen Unesco- en Polderstraat
 rijweg
 KWS-verharding
 voetpad
 behouden van bestaande
 Europastraat, tussen Nukkerwijk- en Unescostraat
 rijweg
 KWS-verharding
 voetpad zijde bewoning
 gele gestaalstraalde betonstraatstenen 200/200/80
 parkeerstroken zijde onderwijsinstelling.
Kostprijsraming:
 riolering
294.153,00 EUR
 bovenbouw
239.196,80 EUR
 totaal
533.349,80 EUR
 btw 21% (enkel op bovenbouw) 50.231,33 EUR
 algemeen totaal:
583.581,13 EUR (incl. btw).
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van het
bestek, de plannen, de kostprijsraming (583.581,13 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van de rioleringsen bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat.
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Rioleringsen
bestratingswerken
Nukkerwijken
Europastraat

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
583.581,13
0200-00/224007
0200-00/224007
EUR
700.000 EUR
369.036,72
EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast het bestek, de plannen, de kostprijsraming
(583.581,13 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding)
van de opdracht van riolerings- en bestratingswerken in de Nukkerwijk- en
Europastraat.
Het bestek en de plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 18: technische dienst - Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Uitvoering van wegenis- en
rioleringswerken in gedeeltes van de Steenoven- en Spaarzaamheidstraat. Vaststellen van de
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken +
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

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
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Verwijzingsdocumenten










Feiten, context 
en argumentatie



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)

Gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2011 houdende vaststelling van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten tot opmaak van een masterplan voor de zone Sas/Nukker
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/06/2011
houdende toewijzing van de opdrachten van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Dorp en een masterplan voor de zone Sas/Nukker
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
Spaarzaamheid-, Nieuw- en Henri Zwaenepoelstraat, inbegrepen leiding,
toezicht
en
veiligheidscoördinatie
ontwerp
en
verwezenlijking,
overeenkomstig de desbetreffende offerte d.d. 17/06/2014
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/09/2014
houdende toewijzing aan Grontmij van de opdracht van diensten tot opmaak
van een ontwerp van riolerings- en bestratingswerken in de Coupure- en
Nieuwstraat, gedeelte tussen Steenoven- en Coupurestraat, inbegrepen
leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking,
overeenkomstig de offerte d.d. 17/06/2014 betreffende de dienstenopdracht
gedeeltes Nieuw-, Spaarzaamheid- en Henri Zwaenepoelstraat en de
desbetreffende algemene voorwaarden, vervat in het bestek van de studie
van de wegenis- en rioleringswerken in voornoemde straatgedeeltes
(uitbreiding studie openbare werken gedeeltes Nieuw-, Spaarzaamheid- en
Henri Zwaenepoelstraat)
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken in gedeeltes van de Steenoven- en
Spaarzaamheidstraat, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking

In samenspraak met schepen Jacques Deroo en gemeentesecretaris Yannick
Wittevrongel wordt voorgesteld riolerings- en bestratingswerken uit te voeren
in volgende straatgedeeltes, dit in uitvoering van het masterplan Sas/Nukker:
- Steenovenstraat, gedeelte tussen Nieuw- en Spaarzaamheidstraat (circa
65 lm)
- Spaarzaamheidstraat, gedeelte tussen Steenovenstraat en Dijkweg (circa
100 lm)
De studie van deze openbare werken wordt geraamd op 45.774 EUR, btw
inclusief.
Het college van burgemeester en schepenen heeft Grontmij, in zitting d.d.
15/06/2011, toegewezen de opdracht van diensten voor de opmaak van een
masterplan Sas/Nukker. Met de opmaak van het masterplan Sas/Nukker
heeft ons bestuur de intentie om een globale en geïntegreerde visie uit te
werken voor de deelkernen Sas en Nukker. Vanuit een grondige analyse van
de bestaande omgeving zal een concreet stappenplan worden uitgewerkt om
de functionaliteit en ruimtelijke beeldkwaliteit van het openbaar domein
binnen deze deelkernen te versterken. Hierbij zal zowel rekening gehouden
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worden met de gewenste verkeerssituatie met bijzondere aandacht voor de
zwakke weggebruiker, het garanderen van voldoende parkeervoorzieningen
en voorzieningen op vlak van openbaar vervoer, als met de herwaardering
van de verblijfs- en ontmoetingsruimtes en de historische eigenheid van de
wijken Sas en Nukker. In het kader van dit masterplan dringen zich volgende
strategische doelstellingen op:
- maximaal inspelen op de historische eigenheid en identiteit van deze
wijken
- aandacht voor een kwalitatief en functioneel publiek domein
- afstemming van de wegenis en bijhorende parkeervoorzieningen op zijn
specifiek gebruik, verkeersfunctie en ruimtelijke context
- behoud van waardevolle relaties met het omliggend open landschap
(zichtassen, fietsroutes….).
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is voorzien een
verbinteniskrediet van 75.000 EUR 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. Reeds twee studies werden
toegewezen, enerzijds betreffende gedeeltes Spaarzaamheid-, Nieuw- en
Henri Zwaenepoelstraat (raming 89.056 EUR) en anderzijds betreffende
Coupure- en gedeelte Nieuwstraat, tussen Steenoven- en Coupurestraat
(raming 42.000 EUR). Het krediet studie (75.000 EUR) werd daardoor volledig
aangewend. Het saldo of 56.056 EUR werd gefinancierd door het krediet
openbare werken (3.100.000 EUR). Het saldo van laatstgenoemd krediet is
toereikend voor het financieren van de studie van de riolerings- en
bestratingswerken gedeeltes Steenoven- en Spaarzaamheidstraat.
Het ontwerp bestek van deze studieopdracht voorziet vier gunningscriteria,
meer bepaald:
- prijs (opgave van een korting op de vaste barema’s, vastgesteld door de
KVIV, beperkt tot 10 % en een percentage voor de veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking, tussen 0,5 en 1 %) – 25 punten
- projectmethodiek – 25 punten
- deskundigheid en technische uitrusting – 25 punten
- projectreferenties – 25 punten.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot het vaststellen van het
bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van
wegenis- en rioleringswerken in gedeeltes van de Steenoven- en
Spaarzaamheidstraat, in het kader van de uitvoering van het masterplan
Sas/Nukker, inbegrepen leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp
en verwezenlijking, de kostprijsraming (45.774 EUR, btw inclusief) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Studie heraanleg
diverse
straten
(masterplan
Sas/Nukker)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
45.774 EUR
0200-00/2140007 0200-00/2140007
Nihil
Nihil
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Kan worden
gefinancierd met
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3.043.944 EUR
(3.100.000 EUR
min 56.056 EUR)
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

3.043.944 EUR
(3.100.000 EUR
min 56.056 EUR)

De gemeenteraad stelt vast het bestek van de opdracht van diensten tot opmaak
van een ontwerp van wegenis- en rioleringswerken in volgende straatgedeeltes,
dit in het kader van de uitvoering van het masterplan Sas/Nukker, inbegrepen
leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking +
kostprijsraming (45.774 EUR, btw inclusief)
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
- Steenovenstraat, tussen Nieuw- en Spaarzaamheidstraat (circa 65 lm)
- Spaarzaamheidstraat, tussen Steenovenstraat en Dijkweg (circa 100 lm).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van diensten,
meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure.

Punt 19: technische dienst - Nutsvoorzieningen. De Watergroep. Aanleg van een toevoerleiding +
aanpassen netleiding en huisaansluitingen (overkoppelen) n.a.v. de riolerings- en bestratingswerken
Duinenstraat, tussen Vloedstraat en Fritz Vinckelaan. Goedkeuring van het plan, de voorwaarden en
kostprijsraming

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

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
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artikel 26 § 1 1° f – technische specificiteit
Verwijzingsdocumenten




















Feiten, context 
en argumentatie



RUP “Zeelaan-deel 1”, goedgekeurd door de deputatie op 22/01/2009
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
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 en de kostprijsraming
(999.572,23 EUR – incl. btw) van de opdracht van de riolerings- en
bestratingswerken in de Duinenstraat, tussen de Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/01/2014
houdende toewijzing van de opdracht van diensten aan ontwerpbureau nv
Plantec voor het aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige voor
de Duinenstraat, meer bepaald Envirosoil nv (geraamde kostprijs 5.883,06
EUR – incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen, de kostprijsraming (1.059.040,57 EUR – incl. btw) en
de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van rioleringsen bestratingswerken in de Duinenstraat, tussen de Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/09/2014
houdende toewijzing van de opdracht van riolerings- en bestratingswerken in
de Duinenstraat, meer bepaald tussen de rotonde Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan aan nv Verhelst Aannemingen, Oudenburgsesteenweg 106, 8400
Oostende voor de prijs van 966.662,53 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/09/2014
houdende toewijzing aan Imewo (Eandis), Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge
van de opdracht van werken voor het vernieuwen van de openbare verlichting
(detail hierna) in de Duinenstraat, meer bepaald tussen Fritz Vinckelaan en
Vloedstraat in het kader van de weg- en rioleringswerken voor de prijs van
23.101,88 EUR (incl. btw)
offerte d.d. 03/09/2014 van De Watergroep betreffende het aanpassen van
de netleiding en huisaansluitingen (overkoppelen) naar aanleiding van de
weg- en rioleringswerken in de Duinenstraat

De gemeenteraad heeft in zitting van 26/05/2014 vastgesteld de plannen, de
voorwaarden, de kostprijsraming (1.059.040,57 EUR) en de wijze van gunnen
(openbare aanbesteding) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken in de Duinenstraat, tussen Fritz Vinckelaan en rotonde
Vloedstraat.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29/09/2014
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de opdracht van de riolerings- en bestratingswerken in de Duinenstraat,
tussen de Fritz Vinckelaan en rotonde Vloedstraat toegewezen aan nv
Verhelst Aannemingen, Oudenburgsesteenweg 106, 8400 Oostende voor de
prijs van 966.662,53 EUR (incl. btw).
Naar aanleiding van de riolerings- en bestratingswerken in de Duinenstraat
dienen volgende werken te worden uitgevoerd door De Watergroep,
Roggelaan 2, 8500 Kortrijk:
 aanpassingswerken netleiding en huisaansluitingen (overkoppelen)
 kostprijs: 27.340,80 EUR
 financiering van de kostprijs
 16.404,48 EUR (solidariteitsfonds)
 10.936,32 EUR (autonome investeringskredieten – gemeentelijke
AIK’s)
 toevoerleiding (Ø 300)
 kostprijs: 234.521,17 EUR
 financiering van de kostprijs
 140.712,70 EUR (solidariteitsfonds)

93.808,47 EUR (autonome investeringskredieten – gemeentelijke
AIK’s)
 algemeen totaal: 261.861,97 EUR
 157.117,18 EUR (solidariteitsfonds)
 104.744,79 EUR (gemeentelijke AIK’s – saldo AIK’s = 1.537,66 EUR).

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

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB /
beschikbaar
beschikbaar
IB /
verbinteniskrediet transactiekrediet (LB)
Aanpassen
27.340,80 EUR 
16.404,48 EUR (ten laste van
netleiding
en
het solidariteitsfonds)
huisaansluitingen
 10.936,32 EUR (ten laste van
de gemeentelijke AIK’s)
Toevoerleiding
261.861,97 EUR 
140.712,70 EUR (ten laste van
het solidariteitsfonds
 93.808,47 EUR (ten laste van
de gemeentelijke AIK’s)
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt goed het plan, de voorwaarden en kostprijsraming van
volgende werken, uit te voeren door De Watergroep, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk,
naar aanleiding van de riolerings- en bestratingswerken in de Duinenstraat, meer
bepaald tussen de Fritz Vinckelaan en rotonde Vloedstraat:
 Aanpassingswerken netleiding en huisaansluitingen (overkoppelen)
 Kostprijs: 27.340,80 EUR
 De financiering voor deze ingrepen vallen voor 60 % (16.404,48 EUR) ten
laste van het solidariteitsfonds en 40 % (10.936,32 EUR) ten laste van de
gemeentelijke AIK’s (momenteel beschikbaar 106.282,45 EUR).
 Toevoerleiding (Ø 300)
 Kostprijs: 234.521,17 EUR
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Financiering van de kostprijs
 140.712,70 EUR (solidariteitsfonds)
 93.808,47 EUR (autonome investeringskredieten – gemeentelijke
AIK’s)
Algemeen totaal: 261.861,97 EUR
 157.117,18 EUR (solidariteitsfonds)
 104.744,79 EUR (gemeentelijke AIK’s – saldo AIK’s = 1.537,66 EUR).

Punt 20: technische dienst - Gemeentelijk patrimonium. Westelijke ontsluiting van Grasduinen.
Aankoop van 1.108 m2 grond, gelegen ter hoogte van de Duinenstraat, jegens Roland Metsu-Martine
Standaert. Intrekken besluit van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende vaststelling van de
desbetreffende voorwaarden. Opnieuw vaststellen van de voorwaarden.

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

Aanwezig

Erwin Feys, schepen
Liesbeth Metsu en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
artikels 1582 tot 1685 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904

Verwijzingsdocumenten



Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/03/2000 houdende vergunning
aan de Gemeente Bredene voor het exploiteren van het zwembad in het
gemeentelijk sportcomplex Ter Polder (geldig tot 29/04/2019)
Ministerieel Besluit d.d. 06/03/2002 houdende goedkeuring van het
Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering
en de
bodembescherming
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Besluit van de Vlaamse regering d.d. 15/05/2009 houdende definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening
regionaal stedelijk gebied Oostende”
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2012
houdende toewijzing aan nv Plantec van een opdracht van diensten
betreffende de ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen, meer
bepaald:
- voorbereidende handelingen inzake grondverwervingen (voeren van
onderhandelingen met eigenaars gronden)
- opmaak desbetreffende metingplannen
- opmaak plannen, lasten en voorwaarden, stedenbouwkundig dossier en
kostprijsraming van de werken tot aanleg van toegangswegen, parking en
riolering, alsook de leiding van deze werken (veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking inclusief)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping”
RUP “Camping”, goedgekeurd door de deputatie op 14/03/2013
schattingsverslag d.d. 01/12/2013 van de grond, gelegen ter hoogte van de
Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 539C
(oppervlakte 1.108 m2), eigendom van Roland Metsu-Martine Standaert,
opgemaakt door landmeter bvba Koen Denys
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
houdende afsluiten van een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van recreatiedomein Grasduinen
bodemattest d.d. 25/02/2014, afgeleverd door OVAM, betreffende de grond,
kadastraal gekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 539C
innemingsplan grond, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr.
539C (oppervlakte 1.108 m 2), eigendom van Roland Metsu-Martine Standaert,
Zandstraat 91B, 8450 Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de aankoop door ons bestuur van een perceel grond,
gelegen ter hoogte van de Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling,
sectie C, deel van nr. 539C (oppervlakte 1.108 m 2), jegens Roland MetsuMartine Standaert (koopsom 72.020 EUR)
aangepast ontwerp overeenkomst Roland Metsu-Martine Standaert –
Gemeente Bredene tot verkoop door eerstgenoemde contractanten aan
laatstgenoemde contractant van een perceel grond, gelegen ter hoogte van
de Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 539C
aangepast innemingsplan

De gemeenteraad heeft in zitting van 26/05/2014, beslist over te gaan tot de
aankoop van een perceel grond, gelegen ter hoogte van de Duinenstraat,
kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 539C (oppervlakte 1.108
m2), jegens Roland Metsu-Martine Standaert, Zandstraat 91B, 8450 Bredene
voor de koopsom van 72.020 EUR en heeft de desbetreffende voorwaarden
van deze transactie vastgesteld.
Sinds eind juni 2011 wordt dit recreatiedomein, circa 9 ha groot, gelegen
tussen de campingzones van de Koningin Astridlaan en Zandstraat, eigendom
van Toerisme Vlaanderen, officieel uitgebaat door ons bestuur.
De
ontsluiting van dit gebied valt ten laste van de Gemeente Bredene. Een van
de onmiddellijk noodzakelijke ingrepen is alvast het gebied beter bereikbaar
maken vanuit de Duinenstraat en Koningin Astridlaan. Inmiddels werd met
Toerisme Vlaanderen een desbetreffende erfpachtovereenkomst afgesloten
(duur 30 jaar).
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Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

Inmiddels werd door OVAM een bodemattest betreffende de te verwerven
grond afgeleverd. Conclusie is dat deze maatschappij niet beschikt over
relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Uit het verslag d.d. 01/12/2013, opgemaakt door landmeter bvba Koen
Denys, Antoon Viaenestraat 14, 8200 Brugge, blijkt dat de venale waarde van
het desbetreffend onroerend goed wordt geschat op 72.020 EUR. Verkopers
zijn bereid deze grond aan ons bestuur te verkopen voor deze som.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019, investeringsbudget, is een
verbinteniskrediet van 75.280 EUR voorzien voor het financieren van de
aankoop van grond jegens Roland Metsu-Martine Standaert, voor de
westelijke ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen.
Het
transactiekrediet voor 2014 bedraagt 75.280 EUR.
De tekst van de verkoopovereenkomst in kwestie werd op verzoek van de
verkopers aangepast. De wijzigingen betreffen vooral verduidelijkingen en
enkele juridische rechtzettingen.
Gelet op de gewijzigde voorwaarden van de transactie stelt de technische
administratie de gemeenteraad voor zijn desbetreffende beslissing d.d.
26/05/2014 in te trekken en een nieuw besluit te nemen.

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

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Grond
toegangswegen
gemeenschapszone
Grasduinen
–
westelijke
ontsluiting

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
72.020 EUR
0680-01/2200007
75.280 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0680-01/2200007
75.280 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad gaat over tot de intrekking van zijn beslissing d.d. 26/05/2014
houdende aankoop van een perceel grond, gelegen ter hoogte van de
Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr. 539C
(oppervlakte 1.108 m2) jegens Roland Metsu-Martine Standaert, Zandstraat 91B,
8450 Bredene, voor de koopsom van 72.020 EUR en vaststelling van de
desbetreffende voorwaarden van deze transactie.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de aankoop van een perceel grond,
gelegen ter hoogte van de Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C,
deel van nr. 539C (oppervlakte 1.108 m 2) jegens Roland Metsu-Martine Standaert,
Zandstraat 91B, 8450 Bredene, voor de koopsom van 72.020 EUR.
Artikel 3
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De gemeenteraad stelt de voorwaarden van deze transactie vast. De
verkoopovereenkomst Roland Metsu-Martine Standaert – Gemeente Bredene en
het desbetreffend innemingsplan maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 4
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Contractant (en
rijksregisternummer)

Bedrag

2

Aankoop
1.108
m
grond,
gelegen
Duinenstraat voor de
westelijke ontsluiting
van
het
recreatiedomein
Grasduinen
Roland Metsu-Martine
Standaert
0529 805 981

Budgetsleutel

72.020 0680EUR 01/2200007

Actiecode of DeelGBB
rapportage
+ ev. I.E.
Actiecode
1G07.06.02
I.E. 1G07

Punt 21: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Louis Van Belleghem

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
Raadslid Louis Van Belleghem die het college verzoekt om na te gaan of
een herschikking van de markt tijdens de wintermaanden, dit in functie
van beleving en gezelligheid, kan worden onderzocht.
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Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat hiervoor reeds een plan werd
opgemaakt waarbij ook voorzien wordt in parkeerruimte nabij de
marktkramen, maar dat dit voorstel nog dient besproken door het college van
burgemeester en schepenen.
Raadslid Louis Van Belleghem die wenst te vernemen of er nog plannen
bestaan om de Paaskermis te verhuizen naar het marktplein.



Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat hierover op 25 oktober a.s. om 10u
een vergadering is gepland met de foorkramers. Het raadslid wordt
uitgenodigd op deze vergadering.

Punt 22: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Erik Verhaeghe

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen ;
Marie-Jeanne Colsoul, raadslid

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
Raadslid Erik Verhaeghe die voorstelt om minstens één vuilnisemmertje te
plaatsen langs de hoofdtoegangsweg vanuit de Zandstraat richting
Grasduinen.



Burgemeester Steve Vandenberghe vraagt de secretaris dit te willen
onderzoeken. Schepen Eddy Gryson die er nog op wijst dat er hier weinig
ruimte is om afvalcontainers te plaatsen.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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