VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24/11/2014

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 20/10/2014

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 20/10/2014 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Algemeen. De Watergroep. Vervanging van een vertegenwoordiger

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten




statuten van De Watergroep
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende voordracht van
Steve Vandenberghe voor een mandaat binnen het provinciaal comité
schrijven d.d. 23/10/2014 van Steve Vandenberghe


Feiten, context 
en argumentatie



Stemmen

Burgemeester Steve Vandenberghe werd door de gemeenteraad in zitting
d.d. 25/02/2013 voorgedragen voor een mandaat binnen het provinciaal
comité van De Watergroep.
Naar aanleiding van het ontslag ingediend door Steve Vandenberghe als
vertegenwoordiger binnen het provinciaal comité, dient een nieuwe
kandidaat te worden voorgedragen voor een mandaat binnen het provinciaal
comité van De Watergroep.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor een
mandaat binnen het provinciaal comité van De Watergroep :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jacques Deroo bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen het provinciaal
comité.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Jacques Deroo, schepen, wonende te Bredene,
Eksterstraat 24 voor te dragen voor een mandaat binnen het provinciaal comité
van De Watergroep.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IKWV. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 17/12/2014 en statutenwijziging

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten




schrijven IKWV d.d. 22/09 en 22/10/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten van IKWV


Feiten, context 
en argumentatie



In zitting d.d. 26/05/2014 heeft de gemeenteraad Patrick Bolle en Sandy
Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van IKWV voor de periode 2014-2019.
Op woensdag 17/12/2014 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van IKWV plaats met volgende agendapunten:
- Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2015
- Goedkeuren statutenwijziging
Rondvraag.

Stemmen



Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1



De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IKWV zoals
voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 17/12/2014.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 12/12/2014

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Jens Vanhooren en
Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
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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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

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 FINIWO d.d. 13/10/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO


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 FINIWO voor de periode 2014-2019.
Op vrijdag 12/12/2014 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO plaats met volgende agendapunten:
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op 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
- ECS – verkoop participatie
- Wind4Flanders – mogelijke nieuwe participatie
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 12/12/2014.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IVOO. Goedkeuring
buitengewone algemene vergadering op 16/12/2014 en aanstelling plaatsvervanger
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Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)


Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en argumentatie





Stemmen

aangetekend schrijven IVOO d.d. 01/10/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 inzake de deelname aan de
oprichting van IVOO
statuten van IVOO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanstelling van
Françoise Praet en Kimberly Rousselle als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO voor de periode 2014-2019
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 20/10/2014 van het
verzoekschrift van Kimberly Rousselle tot vervanging

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 Françoise Praet en
Kimberly
Rousselle
aangeduid
als
respectievelijk
effectief
en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO voor de periode 2014-2019.
Door de afwezigheid wegens verblijf in het buitenland (t.e.m. 15/06/2015)
van
Kimberley
Rousselle,
moet
een
nieuw
plaatsvervangend
vertegenwoordiger worden aangeduid voor de algemene vergaderingen van
IVOO voor de periode van afwezigheid van Kimberley Rousselle.
Op dinsdag 16/12/2014 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO plaats met volgende agendapunten:
 Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015 (bijlage 2) –
goedkeuring
 Begroting 2015 (bijlage 2, 2de deel) – goedkeuring
 Deelname aan de oprichting van de vzw Belgian Waste to Energy (BW2E)
en aanduiding van de vertegenwoordigers – goedkeuring
 Mededelingen en diversen.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger :
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24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.

De stemming geeft volgende uitslag :
 Jens
Vanhooren
bekomt
24
vertegenwoordiger.
Besluit

stemmen

als

plaatsvervangend

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Jens Vanhooren, schepen, wonende te Bredene,
Paaphoek 43, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger tijdens de
algemene vergaderingen der aandeelhouders van IVOO gedurende de periode van
afwezigheid van Kimberly Rousselle.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 16/12/2014.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der aandeelhouders
van OVCO op 15/12/2014. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven OVCO d.d. 08/10/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer
statuten van OVCO
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Feiten, context 
en argumentatie





Stemmen

Op maandag 15/12/2014 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van OVCO plaats met volgende agendapunten:
- Goedkeuring notulen vorige algemene vergadering van 23 juni 2014
- Bepalen te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën
- Goedkeuring begroting 2014
- Mededelingen en diversen.
Artikel 28 van de statuten welke de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger bepalen, stelt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigden door de deelnemers per algemene vergadering moet worden
herhaald.
Het college van burgemeester en schepenen draagt raadsleden Alain Lynneel
en Françoise Praet voor als effectieve vertegenwoordigers van ons bestuur
tijdens de algemene vergadering der aandeelhouders van OVCO op maandag
15/12/2014.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordigers
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Alain Lynneel bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Alain Lynneel, raadslid, wonende te Bredene,
Merelstraat 22 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als effectieve vertegenwoordigers voor
de algemene vergadering van OVCO op maandag 15/12/2014.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van OVCO van 15/12/2014.

Punt 7: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. WVI. Goedkeuring agenda van buitengewone
algemene vergadering op 17/12/2014

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

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 WVI d.d. 17/10/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van de
WVI

Feiten, context 
en argumentatie

In zitting d.d. 28/04/2014 heeft de gemeenteraad Kristof Vermeire en
Françoise Praet aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van WVI voor de periode 2014-2019.
Op woensdag 17/12/2014 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI plaats met volgende agendapunten:
- Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014
- Begroting 2015
- Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité
Oostende – Brugge (aandelen B)
- Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling
jaarbezoldiging
- Mededelingen.



Stemmen



Besluit

Enig artikel

Met algemene stemmen.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI van 17/12/2014.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerwijkstraat)

Aanwezig

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

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/01/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerwijkstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/10/2014
houdende voorstel opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer inzake gemeentewegen
(Nukkerwijkstraat)

In de Nukkerwijkstraat, ter hoogte van de zijgevel van het huis gelegen Fritz
Vinckelaan 1, over een lengte van 12 m vanaf de hoek, is het parkeren van 07
tot 19 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten.
Deze blauwe zone is er gekomen ten behoeve van de voormalige slagerij
Denolf, Fritz Vinckelaan 1, 8450 Bredene maar is door het stopzetten van de
zaak zonder voorwerp.
Op voorstel van de lokale politie mag deze blauwe zone worden opgeheven.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Nukkerwijkstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 23/01/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nukkerwijkstraat.
Artikel 2
In de Nukkerwijkstraat, zijde oneven huisnummers, wordt een driehoekige
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht met een breedte van 2 m vanaf 5 m
voor de hoek Europastraat, uitlopend naar de boordsteen tot aan Europastraat,
overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Nukkerwijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Fritz Vinckelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Nukkerwijkstraat, tussen de Fritz Vinckelaan en de Europastraat, wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse
A met verboden rijrichting van de Europastraat naar de Fritz Vinckelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5.
Artikel 5
In de Nukkerwijkstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de even
huisnummers. Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E1.
Artikel 6
In de Nukkerwijkstraat is het parkeren verboden langs beide zijden vanaf ter
hoogte van het huisnummer 2 tot tegenaan dijk Spuikom.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Roodborstjeserf)

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999 houdende opnieuw
vaststellen en coördineren van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Roodborstjeserf)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/10/2014
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Roodborstjeserf)

Luc Bernard, Roodborstjeserf 29, 8450 Bredene is invalide door een
werkongeval en vraagt om een parkeerplaats voor personen met een
handicap te voorzien. Hij beschikt over een geldige parkeerkaart voor
personen met een handicap.
Doordat er vaak voor zijn woning wordt geparkeerd ondervindt hij door zijn
beperkte mobiliteit problemen.
De lokale politie heeft na bezoek ter plaatse gunstig advies uitgebracht voor
het creëren van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter
hoogte van de woning van de aanvrager.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer (Roodborstjeserf) op te heffen
en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 27/12/1999 houdende opnieuw
vaststellen en coördineren van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Roodborstjeserf).
Artikel 2
Op het Roodborstjeserf is het parkeren verboden in de zone tussen het huis
nummer 47 t.e.m. de garages gelegen tegenover de zijgevel van het huisnummer
50.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 3
Op het Roodborstjeserf is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap ter hoogte van het huisnummer 29.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.

Punt 10: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van
de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2013 van het OCMW Bredene

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




OCMW-decreet
Ministerieel Besluit d.d. 20/06/2004 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 22/09/2014 van de
jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2013 van het OCMW in
toepassing van de nieuwe OCMW boekhouding
brief d.d. 20/10/2014 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
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Feiten, context 
en argumentatie



Neemt kennis

betreffende de jaarrekening 2013 van het OCMW
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
03/11/2014 van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2013 van het OCMW Bredene

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 22/09/2014 kennis genomen van de
jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2013 van het OCMW. Er
werden door de gemeenteraad geen opmerkingen geformuleerd aan de
provinciegouverneur.
De jaarrekening werd ter goedkeuring voorgelegd aan het ambt van de
provinciegouverneur. Er werden geen opmerkingen en aanbevelingen
gemaakt door de gouverneur.

De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen betreffende de vaststelling van de
jaarrekening 2013 van het OCMW Bredene.

Punt 11: financiële dienst - Bevestiging van de borgstelling door het gemeentebestuur voor een door
de kerkfabriek Sint-Rikier aangegane lening bij KBC Bank nv

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

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



Verwijzingsdocumenten



beslissing van de kerkraad Sint-Rikier d.d. 03/06/2014 houdende de
vaststelling van het lastenboek en gunningsvoorwaarden voor de financiering
van het investeringsprogramma 2014
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Feiten, context 
en argumentatie








gunningsverslag i.h.k.v. de opdracht van de kerkfabriek Sint-Rikier
betreffende de opname van een nieuwe lening voor de financiering van het
investeringsprogramma 2014
beslissing van de kerkraad Sint-Rikier d.d. 02/09/2014 houdende de gunning
van de lening voor de financiering van het investeringsprogramma 2014
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/10/2014
houdende principiële beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur
voor een door de kerkfabriek Sint-Rikier aangegane lening bij KBC Bank nv

Tot en met 2013 werden er door het gemeentebestuur doorgeefleningen
voorzien ter financiering van de investeringsbehoeften van de kerkfabrieken.
Sinds 2014 staan de kerkfabrieken zelf in voor hun financiering van de
investeringsuitgaven via opname van leningen. De terugbetaling van de
leningslasten gebeurt via jaarlijkse tussenkomst aan de kerkfabriek.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rikier heeft op 02/09/2014 beslist om
een lening op te nemen bij KBC Bank nv in het kader van de financiering van
de investeringsuitgaven 2014. Deze lening wordt afgesloten voor een bedrag
van 70.000 EUR, met een looptijd van twintig jaar, zonder herziening, met
een nominale rentevoet op jaarbasis van 3,07%.
In de voorwaarden tot aangaan van deze nieuwe lening, vraagt de inschrijver
KBC Bank nv een waarborg van het gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 20/10/2014
principieel beslist om tot borgstelling over te gaan.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd zijn goedkeuring te hechten aan deze
borgstelling.

Stemmen

Met 23 stemmen voor, 1 onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich solidair borg te stellen t.o.v. KBC Bank nv, wat
betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door de lener
afgesloten verrichting voor een totaal bedrag van 70.000 EUR.
Artikel 2
De gemeenteraad machtigt KBC Bank nv op het debet van haar rekening-courant,
met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken,
verschuldigd door de kredietnemer en die door deze nog mochten onbetaald
blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het
waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel
van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat de verbintenis aan, mocht het saldo van de rekeningcourant ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die
aan de gemeente zullen aangerekend worden, bij KBC Bank nv het bedrag te
storten, nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of
gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden
verwijlinteresten – tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van
de Europese Centrale Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand
aan deze waarin de vertraging optreedt, verhoogd met een marge van 1,5% - van
rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en dit gedurende de
periode van niet-betaling.
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Artikel 4
De door de gemeente Bredene gegeven machtiging geldt als onherroepelijke
delegatie in het voordeel van KBC Bank nv.

Punt 12: financiële dienst - Intercommunales. Imewo. Goedkeuring van het voorstel tot overname van
aandelen Imewo naar aanleiding van de exit van Electrabel nv

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



brief van Imewo d.d. 23/09/2014 betreffende overname aandelen n.a.v. exit
Electrabel nv
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/11/2014
betreffende het voorstel tot overname van aandelen Imewo naar aanleiding
van de exit van Electrabel nv



Feiten, context 
en argumentatie






De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Tussen de openbare sector en Electrabel nv is een principe-overeenkomst
bereikt aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het
kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de
participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek,
IKA van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds.
Deze overeenkomst vormt een ondeelbaar geheel.
Gelet op het statutaire principe en mits akkoord van de raad van bestuur van
distributienetbeheerders, kunnen de aandelen van distributienetbeheerders
slechts overgedragen worden aan de openbare deelnemers.
Deze verkooptransactie met betrekking tot het distributienetbeheer omvat
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verschillende stappen, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd
door de raad van bestuur van distributienetbeheerders (in casu Imewo) en
anderzijds een ander gedeelte te beslissen door de openbare deelnemers
zelf.
De raad van bestuur van Imewo heeft in zitting d.d. 05/09/2014 akte
genomen van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en
heeft het aandeel van elke individuele openbare deelnemer (op basis van zijn
aandelen A, F en E” in bezit op 31/12/2013) in de overnameprijs bepaald,
alsook de goedkeuring gehecht aan het aan de openbare deelnemers te
formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel (aandelen A2) in
Imewo. Voor de gemeente Bredene bedraagt het aanbod:
- 1.225.928,16 EUR voor de activiteit elektriciteit (25.348 aandelen Ae2)
- 767.977,40 EUR voor de activiteit gas (14.603 aandelen Ag2).
Deze aandelenovername wordt gefinancierd door een kapitaalvermindering
door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgaand door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31/12/2013. De
voormelde terugstorting op aandelen wordt via Eandis aangewend voor de
betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen. Dit houdt dus
geen cashbeweging in voor de openbare deelnemers.
Er wordt voorgesteld om aan Eandis cvba opdracht te geven om de uit de
kapitaalvermindering binnen Imewo toekomende bedragen ter betaling van
de overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij
Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv. Eandis zal deze
betalingstransactie kosteloos verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Imewo, waaronder het beheer van de financiële
middelen.
De betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie wordt voorzien
op 29/12/2014, met ingenottreding m.b.t. de overgenomen aandelen vanaf
30/12/2014.
In het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv
dient er een statutenwijziging te worden doorgevoerd. Deze wordt behandeld
op de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 09/12/2014.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het voorstel tot
overname van aandelen Imewo naar aanleiding van de exit van Electrabel nv
goed te keuren en Eandis cvba opdracht te geven om op 29/12/2014 de
vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv.

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 5 onthoudingen (Louis Van Belleghem, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van het door de
raad van bestuur van Imewo per brief d.d. 23/09/2014 voorgestelde aanbod tot
overname van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in
de opdrachthoudende vereniging Imewo, die toekomen aan de gemeente, dit ten
bedrage van:
- 1.225.928,16 EUR voor de activiteit elektriciteit (25.348 aandelen Ae2)
- 767.977,40 EUR voor de activiteit gas (14.603 aandelen Ag2)
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs
door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31/12/2013, dit onder
de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van
Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29/12/2014.
Artikel 2
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De gemeenteraad geeft aan de werkmaatschappij Eandis cvba opdracht om op
29/12/2014 de in artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv.

Punt 13: financiële dienst - Intercommunales. Imewo. Beslissing m.b.t. het voorstel tot bijkomende
kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 23/09/2014 van Imewo betreffende de overname aandelen n.a.v.
exit Electrabel nv
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/11/2014
betreffende het voorstel tot bijkomende kapitaalverhoging in het kader van
optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv



Feiten, context 
en argumentatie







De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Tussen de openbare sector en Electrabel nv is een principe-overeenkomst
bereikt aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het
kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de
participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek,
IKA van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds.
Deze overeenkomst vormt een ondeelbaar geheel.
De raad van bestuur van Imewo heeft n.a.v. de exit van Electrabel beslist om
het aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te
optimaliseren door middel van een kapitaalverhoging met in een eerste stap
de omzetting van aandelen F en E” naar aandelen A en in een tweede stap de
omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe
aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers
binnen deze tweede stap.
De voormelde tweede stap is in functie van de gekende regulatoire
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doelverhouding of S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te
situeren versus de geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij voor de toekenning
van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan
van een optimale financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen al
dan niet boven de drempel van een derde ten opzichte van de GIK uitkomt,
wat aldus resulteert in twee mogelijke ‘regulatoire schijven’ voor de
vergoeding van het kapitaal.
De voormelde S-factor bedraagt momenteel voor beide activiteiten
elektricteit en gas van Imewo minder dan 33%. De raad van bestuur heeft
bijgevolg beslist de aandelen E om te zetten naar aandelen A en een
eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng te voorzien.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor niet in te gaan op het
voorstel van Imewo betreffende de bijkomende kapitaalverhoging. De
beschikbare cashreserves zullen worden aangewend ter financiering van
andere doelen (brandweerkosten).

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om niet in te gaan op het voorstel van Imewo m.b.t. de
bijkomende kapitaalverhoging in het kader van de optimalisatie van het
aandelenbezit naar aanleiding van de exit van Electrabel nv.

Punt 14: technische dienst - Overheidsopdrachten. Rioleringen. Opdracht van levering van
riooldeksels (controleluiken) bestemd voor in het wegdek en voetpad.
Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

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
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zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Verwijzingsdocumenten 

Feiten, context 
en argumentatie






Financiële
gevolgen

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
10/11/2014 houdende voorstel tot opdracht van levering van
riooldeksels (controleluiken)

In het investeringsprogramma 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien
van 75.000 EUR voor aanpassingswerken riolering (inclusief vervanging
riooldeksels). Het transactiekrediet voor 2014 bedraagt 25.000 EUR.
Tijdens de werken inventariseren van het rioleringsnetwerk werd vastgesteld
dat een aantal deksels niet meer geopend konden worden. Deze putten
konden bijgevolg nog niet opgemeten worden. De technische dienst kan deze
contoleluiken in eigen regie vervangen. Ook werd vastgesteld dat de
voorraad controleluiken RWA/DWA is uitgeput (worden vervangen bij het
aanleggen/herstellen van voetpaden).
Voorstel aankoop
controleluik vierkant
 afmetingen: 840x840
 klasse D400
 aantal: 20 stuks
controleluik
 hoogte kader 125 mm
 klasse D400/C250
 Ø 700 mm
 BM kader 900x900 mm
 gewicht 135/126 kg
 eventueel voorzien van een RWA of DWA logo
 Copro/benor PTV801 gekeurd
 aantal: 25 stuks.
Kostprijsraming: 13.000 EUR (incl. btw).

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

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
13.000 EUR
0310-00/2289100 0310-00/2289100
75.000 EUR
25.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (13.000 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van volgende
riooldeksels (controleluiken):
 controleluik vierkant
 afmetingen: 840x840
 klasse D400
 aantal: 20 stuks

Verslag gemeenteraadszitting 24/11/2014

19



controleluik
 hoogte kader 125 mm
 klasse D400/C250
 Ø 700 mm
 BM kader 900x900 mm
 gewicht 135/126 kg
 eventueel voorzien van een RWA of DWA logo
 Copro/benor PTV801 gekeurd
 aantal: 25 stuks.

Punt 15: technische dienst - Nutsvoorzieningen.
Openbare verlichting van de watertoren.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
17/11/2008 van de petitie ondertekend door 49 personen tegen het hinderlijk
lawaai dat wordt veroorzaakt door de buitenwand van de watertoren
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
23/11/2009 van de brief van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
betreffende de geluidshinder afkomstig van de watertoren en hun voorstel
om een aannemingsopdracht uit te schrijven om een geluid reducerende
oplossing uit te voeren
principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
20/10/2014 houdende:
 het voorzien van verlichting op de watertoren
 aanstraling wand (ring bovenaan + aanstraling van boven naar beneden +
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Feiten, context
en
argumentatie












Financiële
gevolgen

aanstraling dak – kleur verlichting kan gekozen worden)
studie van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor het voorzien
van verlichting op de watertoren

Naar aanleiding van de vele klachten betreffende geluidsoverlast (trillingen)
afkomstig van de watertoren, heeft De Watergroep (destijds de VMW) beslist
om het probleem op te lossen. De renovatiewerken van de gevelbekleding
zijn volop in uitvoering. Ondertussen werden de witte en blauwe aluminium
platen verwijderd en worden vervangen door een klassiek metselwerk in
zwart en zilvergrijs, waarbij het karakteristiek uitzicht van de watertoren
met horizontale strepen wordt behouden.
Bij deze renovatiewerken werd door De Watergroep echter geen verlichting
voorzien. Gelet dat de watertoren een blikvanger is, maar zeker ook een
herkenningspunt vanuit alle invalshoeken van Bredene is het aangewezen om
de watertoren van een mooie verlichting te voorzien.
Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge diende een voorstel in voor het
leveren en plaatsen van de verlichting van de watertoren, meer bepaald de
aanstraling van de wand – ring bovenaan + aanstraling van boven naar
beneden en aanstraling van het dak. Het kleur van de verlichting kan ook
gekozen worden.
Voorwaarden

Kostprijsraming verlichting: 118.442,86 EUR (incl. btw).
In deze kostprijs zijn niet inbegrepen:
 huur stelling
 wegname van de huidige armaturen voor aanstraling
 nieuwe laagspanningsaansluiting.
Deze ingrepen zullen het voorwerp uitmaken van een volgend dossier.

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

Stemmen

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
118.442,86
0670-00/2289300
EUR
te voorzien in
investeringsprogramma
2014-2019

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0670-00/2289300
transactiekrediet
te voorzien in
2015

EB /
IB /
(LB)
IB

Met algemene stemmen.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, de kostprijsraming (118.442,86 EUR
- incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure - 26 § 1 1° f – technische
specificiteit) van de opdracht van werken voor het voorzien van een openbare
verlichting op de watertoren, meer bepaald aanstraling van de wand – ring
bovenaan + aanstraling van boven naar beneden en aanstraling van het dak –
kleur verlichting kan gekozen worden.
besloten zitting

Punt 16: personeelsdienst - Personeelsdienst. Reglement houdende toekenning van de eretitel van
het ambt aan gewezen personeelsleden in een decretale graad. Verzoek tot toekenning eretitel aan
Willy Vandenberghe, gewezen financieel beheerder

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/04/1999 houdende benoeming van
Willy Vandenberghe tot gemeenteontvanger (financieel beheerder) met
ingang van 01/07/1999
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 24/02/2014 van het
ontslag van Willy Vandenberghe, financieel beheerder, met het oog op zijn
oppensioenstelling met ingang van 01/10/2014
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/11/2014
met het verzoek aan de gemeenteraad om aan Willy Vandenberghe, gewezen
financieel beheerder, de eretitel van het ambt toe te kennen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2014 houdende vaststelling van
het reglement inzake toekenning eretitel van het ambt aan gewezen
personeelsleden in een decretale graad
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Feiten, context 
en argumentatie



Stemmen

De gemeenteraad wordt door het college van burgemeester en schepenen
verzocht om Willy Vandenberghe, gewezen financieel beheerder, in
toepassing van het reglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting d.d. 20/10/2014, de eretitel van het ambt toe te kennen.
De voorwaarden om als gewezen personeelslid in een decretale graad
(gemeentesecretaris of financieel beheerder) in aanmerking te komen voor
de toekenning van de eretitel van het ambt zijn:
 beschikken over een ambtstermijn van ten minste tien jaar in een
decretale graad binnen het bestuur (de periode dient niet aaneensluitend
te zijn);
 tijdens deze ambtstermijn een onberispelijk gedrag vertoond hebben.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor het toekennen van de
eretitel van het ambt van financieel beheerder:
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag:
Willy Vandenberghe bekomt 24 stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om aan Willy Vandenberghe de eretitel van het ambt
van financieel beheerder toe te kennen.

Punt 17: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Alain Lynneel

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

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
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Raadslid Alain Lynneel wenst meer informatie te verkrijgen over de
stappen die inmiddels werden gezet door het gemeentebestuur in het
kader van het afschakelplan elektriciteit en de sensibilisering van
inwoners inzake reductie van het elektriciteitsgebruik.



Burgemeester Steve Vandenberghe stelt dat hierrond een en ander dient
gerelativeerd. Zo is het nog niet zeker dat dit plan ook effectief in werking
zal moeten treden. Daarenboven is gebleken dat de impact hiervan voor
Bredene beperkt blijft tot de Kwadeweg, wat evenwel niet belet dat onze
gemeente solidair is met de gemeenten die mogelijks zullen worden
getroffen. Zo werd, aldus de burgemeester, voor de kerstverlichting volledig
overgeschakeld op LED en wordt de meeste kerstverlichting door middel van
timers beperkt in tijd (van 16 tot 23 uur). De burgemeester weet dat in deze
context de actie eindejaarsverlichting ter discussie staat. Hij meent evenwel
dat het mogelijks in werking treden van het afschakelplan geen reden mag
zijn om in de eindejaarsperiode geen gezellige sfeer te creëren. Daarenboven
worden de deelnemers aan deze actie opgeroepen om eveneens over te
schakelen op LED en de verlichting slechts in de avonduren te laten branden.
Door de actie eindejaarsverlichting beschikt het bestuur over de gegevens
van inwoners die extra verlichting voorzien wat de mogelijkheid biedt om
deze, bij dreiging van inwerkingtreding van het afschakelplan, de nodige
onderrichtingen te geven met oog op de beperking van elektriciteit.
Daarnaast verstrekt het gemeentebestuur ook via de diverse infokanalen
verschillende
tips
en
aanbevelingen
inzake
beperking
van
elektriciteitsverbruik.
Raadslid Alain Lynneel stelt vast dat toelating werd gegeven voor vijf
extra avondmarkten tijdens de maanden juli en augustus. Wat was de
aanleiding hiervoor?



Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het grote succes van
deze avondmarkten en de toeristische meerwaarde hiervan een opportuniteit
was om deze avondmarkten uit te breiden en dat gelet op de extra
opbrengsten die dit genereert voor het bestuur (±65.000 EUR) werd ingegaan
op de vraag van de firma Danouck/Catteeuw die nu reeds alle avondmarkten
organiseert.

Punt 18: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Kris Opdedrynck

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
Raadslid Kris Opdedrynck die naar aanleiding van het wegnemen van de
graven op de kerkhoven/begraafplaatsen, dit in functie van de sanering
hiervan, wenst te vernemen of er een gedenkteken kan worden voorzien
voor de oud-strijders ’14-’18 waarvan de grafzerken worden verwijderd.
Het raadslid verduidelijkt dat het hier niet de oud-strijders betreft die
zijn gesneuveld in de oorlog en waarvoor reeds een monument bestaat,
maar een gedenkteken voor de oud-strijders die de oorlog hebben
overleefd.



Burgemeester Steve Vandenberghe die verwijst naar het monument voor de
gesneuvelde oud-strijders, maar die meent dat inderdaad moet onderzocht
worden of op het begraafpark Priorij, dat een mooie realisatie is waarin door
het bestuur heel wat werd geïnvesteerd, een gedenkteken kan worden
voorzien voor alle oud-strijders.
Raadslid Kristof Opdedrynck die wenst te vernemen of van de
weggenomen grafzerken de weggenomen ornamenten en foto’s worden
bewaard en geïnventariseerd zodat deze kunnen worden teruggegeven
aan de nabestaanden.



Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat (historisch) waardevolle stukken
inderdaad worden geïnventariseerd door het bestuur, dit in samenwerking
met de Heemkring Ter Cuere. Burgemeester Steve Vandenberghe en
1°schepen Erwin Feys wijzen er echter op dat de nabestaanden meer dan
tijdig vooraf en diverse malen werden verwittigd van het verwijderen van de
graven zodat zij in de mogelijkheid zijn om zelf foto’s en dergelijke te
verwijderen.
Raadslid Kris Opdedrynck die wenst te vernemen of op een of andere
wijze het materiaal (graniet,…) van de grafzerken die worden
weggenomen wordt gerecupereerd of hergebruikt.



Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat in de opdracht voor het
verwijderen van de graven, en de prijszetting hiervoor, door de betrokken
aannemer rekening wordt gehouden met de verwerking en/of recuperatie van
de te verwijderen materialen.
Raadslid Kris Opdedrynck die opmerkt dat vandaag in Bredene het
strategisch beleidsplan voor de kust wordt voorgesteld door Westtoer en
Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts, waarbij vanuit Vlaanderen heel
wat middelen naar voor worden geschoven voor hefboomprojecten aan te
brengen door o.m. gemeentebesturen. Het raadslid wenst te vernemen of
het gemeentebestuur al ideeën heeft voor voorstellen voor dit
impulsprogramma.



Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat ontsluiting Grasduinen,
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bouw nieuw zwembad, stimuleren van hotelaccommodatie,… mogelijke
projecten zijn, maar die tegelijkertijd aangeeft dat hiermee heel voorzichtig
wordt omgesprongen. De vrees bestaat immers dat de hogere overheden ook
zullen besparen op subsidies. Daarnaast rekent de burgemeester op de steun
van de N-VA-fractie om de projecten die zullen worden ingediend te laten
goedkeuren.
Raadslid Kris Opdedrynck die wenst te vernemen of het inschakelen van
wijkwatchers desgevallend geen optie is voor het bestuur om de
problematiek met betrekking tot zwerfkatten (hierbij verwijzend naar
diverse tussenkomsten van een inwoner) in kaart te brengen.


Schepen Jens Vanhooren die antwoordt dat deze week wijkraden en een
overleg met de wijkwatchers zijn gepland en dat dit zal worden besproken.

Punt 19: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Willy Dekeyser

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

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 Willy Dekeyser wenst de stand van zaken te kennen met
betrekking tot de nieuwe accommodatie voor de lokale politie. Wordt
geopteerd voor een volledig nieuw gebouw of voor uitbreiding van de
bestaande gebouwen?



Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat initieel werd gekozen
voor een nieuw gebouw op de Vosseslag maar dat de financiële toestand van
beide
gemeenten
(Bredene/De
Haan),
o.m.
ingevolge
de
brandweerhervorming , ertoe heeft geleid dat ook andere minder dure
scenario’s werden onderzocht. De laatste afspraken met De Haan betroffen
een uitbreiding van het politiekantoor in Bredene. Dit voorstel moet
besproken worden tijdens een van de volgende zittingen van de politieraad.
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Punt 20: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, 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, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Eddy Gryson, schepen

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 bedenkingen formuleert over de
autonomie van het AGB naar aanleiding van de beslissing om, in het kader
van de besparing van 50.000 EUR die wordt gevraagd door het
gemeentebestuur, niet in te gaan op het voorstel om Afro C. betalend te
maken. Het gemeentebestuur moet inzien dat de periode van “gratis”
voorbij is en dat bijgevolg het gratis karakter van dit festival in vraag
dient gesteld.



Schepen Jacques Deroo die meent dat hierover nog geen definitieve
beslissing werd genomen en die er op wijst dat het betalend maken van dit
festival zal leiden tot enerzijds meeruitgaven voor programmatie, omheining,
security,... en anderzijds ook minder opbrengsten uit de concessie van
drankenverkoop.



Voorzitter Kristof Vermeire die antwoordt dat bij deze beslissing de
autonomie van het AGB perfect werd gerespecteerd aangezien er binnen het
gemeentebedrijf geen meerderheid te vinden was voor het betalend maken.
De voorzitter benadrukt dat hier door het college van burgemeester en
schepenen niets werd opgelegd.
Raadslid Van Bellegehem die reageert dat er inderdaad geen consensus
was en dat bijgevolg werd doorverwezen naar het college.



1°schepen Erwin Feys die opmerkt dat het AGB geenszins 50.000 EUR moet
besparen van het gemeentebestuur aangezien de toelagen dezelfde blijven.
Het standpunt van het gemeentebestuur is dat het AGB moet streven naar
een evenwicht in het budget, daar waar er een tekort was.
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Raadslid Alain Lynneel die eveneens wijst op de extra kosten die zullen
worden gegenereerd bij het vragen van inkomgeld voor dit festival.
Anderzijds meent hij ook dat het eigen, familiaal karakter van dit festival,
dat een groot en vooral breed publiek aantrekt, zal teniet worden gedaan
door het betalend karakter.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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