VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 18/12/2014

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24/11/2014

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 24/11/2014 worden goedgekeurd.

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

Aanwezig

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

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



Besluit

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/12/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Polderstraat )
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
17/11/2014 van het verslag van de vergadering van de experten van de
verkeerscommissie d.d. 04/11/2014
verslag van de vergadering van de experten van de verkeerscommissie d.d.
04/11/2014

De bewoner van het huis nr. 171 in de Polderstraat vraagt om parkeerverbod
aan te brengen voor de inrit naar de achteraan gelegen garages omdat er
telkens voertuigen voor de oprit parkeren. De parkeerdruk is hier vrij groot.
De experten van de verkeerscommissie hebben gunstig advies uitgebracht
voor het aanbrengen van de aanzet van een parkeerstrook ter hoogte van de
inrit.

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 22/12/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Polderstraat.
Artikel 2
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In de Polderstraat wordt een verplicht fietspad ingericht langs de zijde van de
pare huisnummers vanaf 25m voor de aansluiting met de Spuikomlaan tot aan het
huis nr. 48. Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord
D7.
Artikel 3
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht :

haaks over de rijbaan, vanaf hoek August Plovieplein-Polderstraat
naar hoek August Plovieplein-Europastraat (op het verhoogd kruispunt);

ter hoogte van het huis nr. 159, komende uit de richting
Nukkerwijk;

ter hoogte van het huis nr. 48, komende uit de richting
Nukkerwijk.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan vanaf de hoek Polderstraat/August Plovieplein naar de hoek
Europastraat/August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden 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 5
De Polderstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
 onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het KB van
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en latere wijzigingen
- in de bocht ten oosten van de Ibislaan
- ter hoogte van de asverschuiving die zich bevindt tegenover de huizen nr.
105 tot nr. 123
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 205.
Artikel 6
In de Polderstraat wordt een verdrijvingsvlak ingericht langs de zijde van de
oneven huisnummers, meer bepaald op de parkeerstrook ter hoogte van het huis
nr. 81.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Polderstraat is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 5 ton in het
gedeelte tussen de Kleiveldstraat en de Ibislaan, uitgezonderd plaatselijk
verkeer.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C21 - 5 T
met onderbord.
Artikel 8
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In
de
Polderstraat,
ter
hoogte
van
de
paviljoenen
van
het
gemeenschapsonderwijs,
wordt
permanent
zone
30
ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 9
In de Polderstraat is het verboden te parkeren aan de zijde van de pare
huisnummers, vanaf het huis nr. 50 tot aan de aansluiting met de Europastraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1.
Artikel 10
In de Polderstraat is het verboden te parkeren:

ter hoogte van het huis nr. 207, tussen de twee parkeerhavens;

langs de zijde van de oneven huisnummers, meer bepaald tussen
de garages van de huizen nrs. 215 en 217.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 11
In de Polderstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 53, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 12
In de Polderstraat ter hoogte van de inrit van de woning met nr. 171 worden
op de parkeerstrook parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen,
die de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig
artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Fritz Vinckelaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/04/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Fritz Vinckelaan )
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
17/11/2014 van het verslag van de vergadering van de experten van de
verkeerscommissie d.d. 04/11/2014

De inwoner van de woning gelegen Fritz Vinckelaan 240 heeft parkeerverbod
gevraagd omdat tot de inrit wordt geparkeerd wat het uit- en inrijden
belemmert.
De experten van de verkeerscommissie hebben gunstig advies uitgebracht
voor het afbakenen van drie parkeerplaatsen ter hoogte van de betrokken
woning waarbij ook het parkeren voor de garages mogelijk blijft en er geen
verlies van parkeerplaatsen is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 22/04/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan.
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Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs beide zijden,
vanaf het huis nr. 88 tot 78m voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41m voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
pare huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, die het fietspad aanduiden, overeenkomstig artikel 74 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan :
- aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de Nukkerwijkstraat
(Nukkerbrug);
- ter hoogte van het huis nr. 26;
- ter hoogte van het huis nr. 63;
- ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22 tot aan de
vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het huis nr. 78;
- ten noordoosten van de haakse aansluiting met de Sportstraat;
- ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- tussen huis Duinenstraat nr. 4 en nr. 2.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden 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
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- over een afstand van 11m ter hoogte van het voorsorteringskader tegenover de
aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt Duinenstraat, met
uitzondering van het gedeelte tegenover de uitrit van het huis nr. 173
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- vanaf de Nukkerbrug tot 11m voor het voorsorteringskader ter hoogte van de
aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August Plovieplein tot 78m
voorbij het huis nr. 170;
- over een afstand van 3m ter hoogte van de uitrit van het huis nr. 173.
Artikel 5
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel van
onderbroken witte strepen ter hoogte van de aansluiting August Plovieplein/Louis
Vanderschaeghestraat over een afstand van 40m vanaf de oversteekplaats voor
voetgangers, gelegen ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein
nr. 22. De middelste rijstrook wordt voorbehouden voor het verkeer naar links,
aangeduid door witte pijlen, die de richting aanduiden die de voertuigen moeten
volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig artikels 72.3 en 77.1
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 6
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In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door
een doorlopende witte streep:
- vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan de
respectievelijke huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de rijbaan en
uitvloeiend naar de kruispunten toe;
- vanaf het huis nr. 88 tot 78m voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41m voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de pare huisnummers, aan weerszijden van de rijbaan, uitgezonderd ter
hoogte van de aansluitingen met openbare wegen;
- vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden van de
rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 75.1.1° van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan weerszijden
van de oversteekplaats voor voetgangers op 6,5m van het verhoogd trottoir
en uitvloeiend in beide richtingen naar de boordsteen toe;
- vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn, beginnend en
eindigend naast de gelijkgrondse berm met een maximum breedte van 3m ter
hoogte van de scheiding der huizen nrs. 200-202;
- in de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat,
zijde Bredene-Sas;
- op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meer bepaald ter hoogte van de
Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 16 ton, vanaf de
hoek van de Fritz Vinckelaan/Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot het
einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C21 - 16 T.
Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van het huis nr. 54
voor het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte van de
zuidoosthoek van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte van het huis
nr. 66 en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord F21.
Artikel 12
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis nr. 254 tot op
het einde van de straat.
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Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1.
Artikel 13
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
onderbord.
Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 tot 19.00 uur, voor de
duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen op de
gelijkgrondse berm ter hoogte van het huis nr. 169A, dit overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07.00 tot 19.00 uur –
max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot en met zondag
van 07.00 tot 19.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, tegenover het
huis nr. 43 (twee parkeerplaatsen), dit overeenkomstig de bepalingen van artikel
27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot en met
zondag - van 07.00 tot 19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot en met zondag
van 07.00 tot 24.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, op de
parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 5 (een parkeerplaats), dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot en met
zondag - van 07.00 tot 24.00 uur – max. 30 min.”
De parkeerplaats zal worden aangeduid door middel van witte markeringen,
overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van het huis nr. 86.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan worden op de parkeerstrook,
- gelegen tegenover het huis nr. 75, individuele parkeerplaatsen ingericht,
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evenwijdig met de as van de rijbaan,
gelegen ter hoogte van het huis met nr. 240 drie individuele
parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaats
afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
-

Artikel 19
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat (Nukkerbrug) tot
aan het August Plovieplein wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.

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

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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



Omzendbrief MOB/2009/01 van 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat)
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
17/11/2014 van het verslag van de vergadering van de experten van de
verkeerscommissie d.d. 04/11/2014
verslag van de vergadering van de experten van de verkeerscommissie d.d.
04/11/2014




Feiten, context 
en argumentatie





De bewoner van het huis gelegen in de Dorpsstraat 4 stalt zijn bromfiets in
een poortje van de woning en kan met de bromfiets niet buitenrijden als een
wagen ervoor staat geparkeerd.
Het trottoir is slechts 1,4m breed.
Een parkeerverbod leidt niet tot verlies van parkeerplaatsen.
De experten hebben gunstig advies uitgebracht voor een parkeerverbod van
voor het poortje van de woning (1,5m blijkt voldoende).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat.
Artikel 2
In de Dorpsstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting
Zandstraat.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
De Dorpsstraat wordt verdeeld in twee rijstroken
 door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975
o vanaf de scheiding van de huizen nr. 77/79 tot de scheiding van de
huizen nr. 93/95, onderbroken ter hoogte van nr. 91, in de bocht ter
hoogte van de huizen nr. 85-87, ter hoogte van de garage van het huis
nr. 76 en nr. 72
o vanaf het einde van de onderbroken streep die begint ter hoogte van het
huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de Fritz Vinckelaan, eindigend in
een druppelvormige verkeersgeleider
 door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975
o vanaf de scheiding van het huis nr. 29/watertoren tot de aansluiting met
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de Sluizenstraat, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter
van 0,70m
o in de bocht ter hoogte van de aansluiting met het Jagerspad
o vanaf het huis nr. 2 in de richting Fritz Vinckelaan over een afstand van 6
m
o in de bocht ter hoogte van huis nr. 46 aansluitend op de volle witte lijn
ter hoogte van de scheiding der huizen Dorpsstraat 53/Duinenstraat 2.
Artikel 4
In de Dorpsstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat, wordt een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr. 91 tot 95.
Artikel 6
In de Dorpsstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
 vanaf zijde school naar oosthoek begraafplaats
 vanaf zijde huis nr. 46 naar zijde huis nr. 53
 vanaf zijde huis nr. 110 naar zijde begraafplaats
 ter hoogte van het huis nr. 38.
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 7
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep op 2m van het trottoir.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, worden op de parkeerstrook individuele parkeerplaatsen ingericht,
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die de
plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 9
In de Dorpsstraat op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ worden drie parkeerplaatsen ingericht, haaks
ten opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die de
plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5
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van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 10
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de zijde
van de even huisnummers en het verkeersbord E7 aan de zijde van de oneven
huisnummers.
Artikel 11
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
 vanaf huis nr. 46 tot de Guido Gezellestraat langs de zijde van de even
huisnummers
 vanaf de bocht ter hoogte van huis nr. 46 tot het huis nr. 29 langs de zijde
van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 12
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 13
In de Dorpsstraat, op de parking tegenover het huis nr. 38, is het parkeren van 7
tot 19 uur beperkt tot een maximum duur van een uur en dit van maandag tot en
met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "van 7 tot 19 uur - max. 1
uur" – “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 14
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11m voor de
scheiding der huizen nrs. 26 en 28 tot aan deze scheiding, is het parkeren van 7
tot 19 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "van 7 tot 19 uur - max. 30
minuten".
Artikel 15
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren beperkt tot maximum
30 minuten, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
 op de parkeerplaatsen op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van
het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’
 aan de zijde van de onpare huisnummers, voorbij de ingang van de watertoren
over een afstand van 12m. Begin en einde van deze parkeerplaatsen worden
aangeduid door middel van een verkeersgeleider.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “maximum 30 minuten”.
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Artikel 16
In de Dorpsstraat, tussen Priorijhofstraat en Molenstraat, wordt permanent zone
30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 17
In de Dorpsstraat is in het gedeelte vanaf de zijgevel van het huis met nr. 140 tot
het huis met nr. 136 stilstaan en parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E3.
Artikel 18
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
 vanaf het Jagerspad tot en met het huis nr. 144
 vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het huis nr. 46 over
een lengte van 14m in de richting Sluizenstraat, zijde even huisnummers
 zijde begraafplaats, vanaf de Molenstraat tot 5m voor de hoofdingang van de
begraafplaats
 langs beide zijden ter hoogte van het huis nr. 27
 aan de overzijde van de garage van het huis nr. 144 over een lengte van 5m
 ter hoogte van de twee toegangen van het speelplein (tweemaal 5m langs
weerszijden van de ingangen)
 ter hoogte van het poortje ter hoogte van het huis nr. 4 over een lengte
van 1,5m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 19
In de Dorpsstraat, meer bepaald op de parkeerstrook aan de overzijde van het
huis nr. 142, wordt over een lengte van 20m het parkeren voorbehouden aan
schoolbussen van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16.30 uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
het onderbord “SCHOOLBUS” en “van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16.30
uur”.
Artikel 20
In de Dorpsstraat wordt het gedeelte vanaf de hoogte van de zijgevel van het
huis met nr. 140 tot ter hoogte van het huis met nr. 136 voorbehouden voor
voetgangers, fietsers en ruiters in beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F99a en F101a
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer d.d. 01/12/1975.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat )
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
17/11/2014 van het verslag van de vergadering van de experten van de
verkeerscommissie d.d. 04/11/2014
verslag van de vergadering van de experten van de verkeerscommissie d.d.
04/11/2014

Aan de zijde van de Sluizentraat 151 is er een parkeerstrook naast het
fietspad. De inwoners klagen dat klanten van de bandencentrale er rechtover
vaak parkeren voor hun inrit. De klacht blijkt terecht.
De experten van de verkeerscommissie hebben gunstig advies uitgebracht
voor het markeren van de aanzet van parkeerstroken met een tussenruimte
van 6m.

Verslag gemeenteraadszitting 18/12/2014

14

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat).
Artikel 2
In de Sluizenstraat, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf
huisnummer 133 tot aan de aansluiting met de Brugsesteenweg, wordt een
fietspad ingericht, gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Sluizenstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht vanaf het huisnummer 132.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
De Sluizenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen in de bocht ter hoogte van de aansluiting met de
Noord-Edestraat, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Sluizenstraat duidt een witte doorlopende streep aan weerszijden van de
rijbaan de denkbeeldige rand van de rijbaan aan, vanaf de aansluiting met de
Brugsesteenweg tot ter hoogte van huisnummer 134, overeenkomstig artikel 75.2
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 6
In de Sluizenstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, ter hoogte van huisnummer 26.
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 7
In de Sluizenstraat duidt een doorlopende witte streep de rand van de rijbaan
aan overeenkomstig artikel 75.2 van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975
a. aan de zijde van de even huisnummers
- vanaf huisnummer 104 tot de Germaine Vansteenkistestraat
b. aan de zijde van de oneven huisnummers
- vanaf de scheiding van huisnummers 45/47 tot aan de scheiding van
huisnummers 75/77
- vanaf de scheiding van huisnummers 101/103 tot aan de scheiding van
huisnummers 115/117.
Artikel 8
In de Sluizenstraat worden op de plaatsen, aangeduid op de twee bijgevoegde

Verslag gemeenteraadszitting 18/12/2014

15

schetsen, verdrijvingsvlakken en fietsstroken ingericht, overeenkomstig de
artikels 74 en 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975.
Deze plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 9
In de Sluizenstraat, tussen de Brugsesteenweg en de Noord-Edestraat, is er een
snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur in beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord C43 –
‘50’.
Artikel 10
In de Sluizenstraat, meer bepaald ter hoogte van de huisnummers 79 en 119
wordt, telkens over een afstand van 15m, de snelheid beperkt tot 30 km/uur.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van het verkeersbord C43.
Artikel 11
In de Sluizenstraat, vanaf de Brugsesteenweg tot het huisnummer 134 is het in
beide richtingen verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen
links in te halen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden C35
en C37.
Artikel 12
In de Sluizenstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 27, langs de zijde van de
oneven huisnummers, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 13
In de Sluizenstraat is het parkeren voorbehouden voor moto’s, personenauto’s,
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen aan de zijde van de oneven
huisnummers, ter hoogte van het huis met nummer 74.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9b.
Artikel 14
In de Sluizenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- aan de zijde van de even huisnummers, vanaf de Dorpsstraat over een lengte
van 23m in de richting van de Brugsesteenweg
- aan de zijde van de even huisnummers, tegenover de Molenstraat en langs
weerszijden 10m links en rechts voorbij de aansluiting
- aan de zijde van de even huisnummers, vanaf oversteekplaats fietsers ter
hoogte van huisnummer 132 tot aan de scheiding van huisnummer 134 en
136.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 15
In de Sluizenstraat ter hoogte van de inrit van de woning met nr. 151
worden op de parkeerstrook parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as
van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig
artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
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van 01/12/1975.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Parklaan ). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten





beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/07/2006 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Parklaan )
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/12/2014
houdende vaststelling van een tijdelijke verordening van de politie op het
wegverkeer (Parklaan)
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
17/11/2014 van het verslag van de vergadering van de experten van de
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Feiten, context 
en argumentatie




verkeerscommissie d.d. 04/11/2014
verslag van de vergadering van de experten van de verkeerscommissie d.d.
04/11/2014

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09/12/2014 na advies
van de gemeentelijke verkeerscommissie n.a.v. de parkeerproblematiek die
door inwoners werd aangekaart, een tijdelijke verordening op de politie van
het wegverkeer (Parklaan) vastgesteld waarbij vanaf de Fazantenlaan tot ter
hoogte van het huis met nummer 43
 het beurtelings parkeren tijdelijk werd opgeheven
 het parkeren is verboden langs de zijde van de oneven huisnummers.
Uit bevraging ter plaatse, bevestigd door eigen bevraging wijkinspecteur,
blijkt dat de tijdelijke verordening als zeer positief wordt ervaren.
De experten van de verkeerscommissie adviseerden op 04/11/2014 om de
maatregel op te nemen in het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Parklaan).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 31/07/2006
houdende
hervaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Parklaan).
Artikel 2
In de Parklaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks over
de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Parklaan, in het gedeelte tussen de Driftweg en het huis nr. 39, is de
maximum toegelaten snelheid voor voertuigen met een M.T.M. van meer dan 7,5
ton beperkt tot 30 km/uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43 – ‘30’,
voorzien van het onderbord ‘+7,5t’.
Artikel 4
In de Parklaan is het parkeren verboden langs de zijde van de oneven
huisnummers, vanaf de aansluiting Driftweg tot ter hoogte van het huis met
nummer 43.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Parklaan is het parkeren verboden langs de zijde van de even huisnummers,
vanaf aansluiting Driftweg over een lengte van 30m en vanaf 12m voor de
aansluiting Fazantenlaan tot hoek Fazantenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
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Artikel 6
De gemeenteraad geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Technische dienst administratie

Taak
Opname in verkeersbordendatabank

Punt 7: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Eendenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Ministeriële omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Decreet van 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 houdende opheffen en
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documenten



Feiten, context 
en argumentatie



opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Eendenstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/11/2014
houdende voorstel om het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Eendenstraat) op te heffen en opnieuw vast
te stellen

In de Eendenstraat werd op vraag van een inwoner uit de Groenendijkstraat
een parkeerplaats voor personen met een handicap verplaatst (tot op 5m van
de aantakking met de Groenendijkstraat). Deze inwoner is overleden. De
politie heeft geen bezwaar tegen het opheffen van deze parkeerplaats.
Voorstel om deze parkeerplaats voor personen met een handicap op te
heffen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/01/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Eendenstraat).
Artikel 2
In de Eendenstraat, vanaf de hoek ter hoogte van het perceel nummer 9 tot de
Groenendijkstraat, is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 3
In de Eendenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, ter hoogte van het
huis nr. 10, ten oosten van de oprit, is het parkeren verboden over een afstand
van 2m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Eendenstraat is het parkeren voorbehouden aan personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale verkeersborden ZE9b en
ZE9b’.

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, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
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Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Emily Baert, Willy De
Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van
Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Ministeriële omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Decreet van 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie






beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/11/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Nukkerwijkstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/11/2014
houdende voorstel om het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Nukkerwijkstraat) op te heffen en opnieuw
vast te stellen

De inwoner van het huis nr. 50 vraagt om t.g.v. de herinrichting van de
Nukkerwijkstraat een parkeerplaats voor personen met een handicap te
voorzien.
De lokale politie heeft vastgesteld dat de aanvrager slecht te been is en in
aanmerking komt voor een dergelijke parkeerplaats.
Momenteel huurt de aanvrager een garage op het eind van de straat (voor
een Oldtimer) en in de Polderstraat voor zijn wagen voor dagelijks gebruik.
Allicht zullen de garages in de Polderstraat worden verkocht door de
eigenaar.
Voorstel om na voltooiing van de heraanleg van de Nukkerwijkstraat een
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parkeerplaats voor personen met een handicap te voorzien ter hoogte van de
woning van de aanvrager.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/11/2014 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 2m vanaf 5m
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 huis nr. 2 tot tegenaan dijk Spuikom.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 7
In de Nukkerwijkstraat is het parkeren na voltooiing van de heraanleg
voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van de woning met
nummer 50.
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.
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Punt 9: beleidsondersteuning - Algemeen. Aanduiden tweede gemeentelijke afgevaardigde in het
beheerscomité van de interlokale vereniging CollaboRegio

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten







Feiten, context 
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers in RESOC
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2014 houdende goedkeuring van
de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de
Interlokale Vereniging CollaboRegiO en het addendum bij deze overeenkomst
betreffende het project "Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio
Oostende"
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/12/2014
houdende aanduiden tweede gemeentelijke afgevaardigde in het
beheerscomité van de interlokale vereniging CollaboRegio
brief van de Interlokale Vereniging CollaboRegiO betreffende de
samenstelling van de bestuursorganen

De gemeenteraad keurde in zitting van 22/09/2014 de inhoud van volgende
overeenkomsten goed:
 overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de
Interlokale Vereniging CollaboRegiO
 addendum bij de algemene overeenkomst, betreffende het project
"Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende".
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Stemmen

Met bovenstaande beslissing besliste het gemeentebestuur om lid te worden
van de Interlokale Vereniging CollaboRegiO.
In een brief gericht aan het gemeentebestuur vraagt de Interlokale
Vereniging CollaboRegiO dat het gemeentebestuur een tweede afgevaardigde
aanduidt in het beheerscomité van de interlokale vereniging.
De statuten van CollaboRegiO voorzien dat de deelnemende gemeenten recht
hebben op twee afgevaardigden in het beheerscomité van de interlokale
vereniging. Een van de twee afgevaardigden is echter steeds de
burgemeester. Voor de tweede afgevaardigde dient het gemeentebestuur een
lid aan te duiden van het college van burgemeester en schepenen.
Aangezien CollaboRegiO werd opgericht op initiatief van RESOC Oostende en
ook inhoudelijk aansluit op de werking van RESOC, heeft het college van
burgemeester en schepenen er in zitting van 01/12/2014 voor gekozen om
Eddy Gryson voor te stellen als tweede afgevaardigde. Dit lid van het college
van burgemeester en schepenen was namelijk (weliswaar als
plaatsvervanger)
reeds
aangeduid
door
de
gemeenteraad
als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van RESOC.
 NB: als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
RESOC werd Françoise Praet aangeduid. Als gemeenteraadslid voldoet
deze afgevaardigde echter niet aan de statutaire vereisten die opleggen
dat de afgevaardigde een lid van het college van burgemeester en
schepenen moet zijn.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
tweede gemeentelijke afgevaardigde in het beheerscomité van de interlokale
vereniging CollaboRegio
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Eddy Gryson bekomt 23 stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Eddy Gryson, schepen aan te duiden als tweede
afgevaardigde (naast de burgemeester die statutair afgevaardigd is) in het
beheerscomité van de interlokale vereniging CollaboRegiO.

Punt 10: informatica - Opdracht van levering van hardware. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/12/2014
houdende voorstel tot opdracht van levering van hardware

Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsbudget 2014 is een krediet van 16.000 EUR voorzien voor
aankoop van tablets voor diensthoofden.
In het kader van verdere digitalisering van de gemeentelijke diensten (mobiel
werken, papierloos vergaderen,..) lijkt het aangewezen om diensthoofden
van een tablet te voorzien.
Tablets zijn beschikbaar met diverse besturingssystemen. Om een tablet zo
veelzijdig mogelijk in te zetten dient deze te beschikken over een Windows
Professional besturingssysteem. Hiermee kan over het WLAN in de diverse
gemeentelijke gebouwen en over VPN verbinding gemaakt worden met het
gemeentelijk
netwerk
waardoor
alle
serverdata
en
-toepassingen beschikbaar zijn. Dergelijke tablet voorzien van een krachtige
processor kan tevens een laptop of desktop vervangen.
Een Windows tablet biedt volgende voordelen:
 praktisch alle randapparatuur die via standaard connectoren verbindt kan
ook met windows 8 tablets gebruikt worden (vb. externe HD, printer,
usb-stick, EID-reader, muis, toetsenbord, monitor,..)
 beschikt over volwaardig bestandsbeheer (windows verkenner)
 bestandsencryptie. Met BitLocker, dat standaard aanwezig is, kan de
ganse schijf versleuteld worden zodat een gestolen/verloren tablet
nutteloos wordt en gegevens beschermd blijven
 alle (legacy)software kan worden geïnstalleerd
 kan worden opgenomen in het domein zodat de tablet kan gebruikt
worden als een werkstation.
Voorstel lasten en voorwaarden
Technische specificaties tablet pc (minimale vereisten) (vermoedelijk aantal
: 16):
 Windows 8.1 Pro (Nederlands)
 12 inch
 min. Intel i5 – processor (4e generatie)
 min. 4 GB RAM
 min. 128 GB opslagruimte
 min. 2160 x 1440 pixels
 touchscreen.








Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Tablets voor
diensthoofden
Tussenkomsten









Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
16.000 EUR
0119-99/241000
16.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat de kostprijs van een tablet wordt
geraamd op 1.000 EUR wat een aanzienlijke uitgave is. Bovendien moet deze
tablet ook nog worden uitgerust met een monitor en klavier, waardoor
misschien vanuit financieel oogpunt beter wordt geopteerd voor een laptop.
Ook stelt het raadslid vast dat nu toch wordt geopteerd voor Windows 8
terwijl bij een vorige aankoop hierover werd opgemerkt dat dit een weinig
gebruiksvriendelijk besturingssysteem is.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat goedkopere toestellen niet kunnen
worden gelinkt aan de server.
Raadslid Kris Opdedrynck die meent dat het hier wel een correcte prijs
betreft omdat ook rekening dient gehouden met de prijs van de licenties voor
de software. Vanuit praktisch oogpunt stelt het raadslid ook nog voor om een
beschermcover mee op te nemen in de prijsvraag.
Schepen Erwin Feys die nog benadrukt dat het hier een tablet betreft die kan
worden gebruikt als PC, wat niet het geval is bij bv. een Ipad.
Burgemeester Steve Vandenberghe zegt aanwezig te zijn geweest bij de
discussie hierover binnen het managementteam dat de voor- en nadelen van
dit toestel ernstig heeft overwogen en die bevestigt dat het hier een tablet
betreft met dezelfde functionaliteiten als een PC waardoor zeer flexibel en
op verschillende plaatsen kan worden gewerkt. Deze toestellen bieden ook
het voordeel dat de huidige vaste computers van de diensthoofden overbodig
zullen worden, wat dan weer een besparing oplevert.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Monika Van Brussel en Dirk Cattoir)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (16.000 EUR incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij aanvang van de prodecure) van de opdracht van levering van hardware.

Punt 11: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Westelijke ontsluiting domein
Grasduinen. Grondinname voor openbaar nut. Onteigeningsprocedure. Nemen van een definitieve
beslissing

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Emily Baert, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk

Verslag gemeenteraadszitting 18/12/2014

26

Cattoir, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 16 van de Grondwet
artikel 193 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



Wet van 27/05/1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
vormvereisten inzake onteigening ten openbaren nutte
Wet van 26/07/1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte
Wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/12/1991 inzake onteigeningen ten
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
intercommunale
verenigingen
en
de
gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen
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
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 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid d.d. 27/03/2009
artikels 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8. en 2.4.9. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009
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
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Feiten, context 
en argumentatie



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
aangepast plan onteigening bouwland voor het aanleggen van een
ontsluitingsweg en parkeergelegenheid naar de recreatiezone Grasduinen,
opgemaakt door nv Plantec
motiveringsnota “Ontsluiting recreatiedomein Grasduinen”
voorlopige beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 over het starten
van een procedure tot onteigening van gronden voor openbaar nut, in het
kader van de westelijke ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen
brief van Ruimte Vlaanderen d.d. 17/07/2014 houdende advies over de
voorgenomen onteigening van grond, nodig voor de westelijke ontsluiting van
het domein “Grasduinen”
bericht openbaar onderzoek d.d. 18/07/2014 grondinname voor algemeen
nut “Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen”
proces-verbaal van aanplakking d.d. 18/07/2014 van voornoemd bericht
openbaar onderzoek
proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek grondinname voor
algemeen nut “Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen” (een
bezwaarschrift d.d. 11/08/2014 van Emergo Advocaten, namens
vennootschap Musae)
brief van Emergo Advocaten d.d. 11/08/2014, namens vennootschap Musae
met maatschappelijke zetel Duinenstraat 200, 8450 Bredene, houdende
bezwaarschrift tegen de voorgenomen onteigening
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2014 houdende vaststelling van
de voorwaarden van 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 (koopsom 72.020 EUR)
diverse bodemattesten
schets waarop is aangeduid het vermoedelijk alternatief tracé van de
toegangsweg, die ontsluit op de Duinenstraat, bedoeld door de indiener van
het bezwaar

De gemeenteraad heeft, in zitting van 26/05/2014, het onteigeningsplan met
innemingstabel d.d. 26/02/2014 voor de gronden, gelegen te Bredene ter
hoogte van de Duinenstraat, opgemaakt door nv Plantec, voorlopig
vastgesteld:
- OCMW – 1.649 m2 grond, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nr.
490A
- Vennootschap Musae – 3.185 m2 grond, kadastraal bekend 2° afdeling,
sectie C, deel van nr. 491B
- Roland Metsu-Martine Standaert – 1.108 m2 grond, kadastraal bekend 2°
afdeling, sectie C, deel van nr. 539C
De verwerving van de onroerende goederen, opgenomen in het
onteigeningsplan, kadert in de realisatie van het RUP “Camping” en meer in
het bijzonder de westelijke ontsluiting van het domein Grasduinen. Sinds
eind juni 2011 wordt dit gebied, 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 deze zone 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
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(duur 30 jaar).
In onderhavig dossier wordt enkele de westelijke ontsluiting van het
recreatiepark (zijde Duinenstraat) en parking behandeld. Deze ontsluiting en
parkeergelegenheid dringen zich op nu het recreatiedomein in volle expansie
is en de gemeente hier een nieuw gemeentelijk zwembad wenst te
realiseren. Ons bestuur werd bij besluit van de bestendige deputatie d.d.
09/03/2000 vergunning verleend voor het exploiteren van het zwembad in
het gemeentelijk sportcomplex Ter Polder tot 29/04/2019. Bestaande
infrastructuur is aan een grondige renovatie toe en de kans dat de
desbetreffende milieuvergunning wordt verlengd is quasi nihil. Tegen ten
laatste maart 2019 moet het nieuw zwembad operationeel zijn.
Dient opgemerkt dat de opname in het onteigeningsplan niet betekent dat er
effectief dient onteigend. Het is perfect mogelijk om de gronden, die
werden opgenomen, niet te onteigenen (vermijden van het risico op falen
van minnelijke onderhandelingen) Tijdens het verdere verloop van de
onteigeningsprocedure kunnen de gronden nog steeds minnelijk worden
verworven. De onteigeningswetgeving verplicht de overheid zelfs om vooraf
aan het opstarten van de gerechtelijke procedure een minnelijk aanbod te
doen.
Inmiddels staat vast dat de grond, eigendom van Roland Metsu-Martine
Standaert, in der minne zal worden verworven. De gemeenteraad is, in
zitting van 20/10/2014, overgegaan tot het vaststellen van de voorwaarden
van 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 (koopsom 72.020 EUR). De desbetreffende akte wordt
binnenkort verleden voor het ambt van notaris Arnold Vermeersch.
Door de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar werd op 17/07/2014
gunstig advies uitgebracht over de voorgenomen onteigening en meer
specifiek voor de delen van de percelen, die effectief een onteigening voor
openbaar nut behoeven.
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek omtrent het onteigeningsplan
en de motivatie van de onteigening, dat liep van 22/07/2014 tot 12/08/2014
(12 uur), werd een bezwaarschrift ingediend, meer bepaald door Emergo
Advocaten namens vennootschap Musae.
In dit bezwaarschrift wordt op volgende gewezen:
1. Niet het minst schadelijk tracé wordt gekozen voor de vennootschap
Musae. Deze rechtspersoon verwijst naar een alternatief tracé, waardoor
geen campingweg zou dienen aangelegd bij het uitbreiden van het
kampeerterrein.
Dit alternatief voorstel wordt niet bij het
bezwaarschrift gevoegd. De indiener van het bezwaar verwijst wel naar
een ‘asverschuiving van 25 meter in zuidelijke richting’
2. De parking (P1) wordt niet voorzien op de plaats, waar het RUP dit
voorziet. De voorziene plaats van inplanting op het onteigeningsplan zou
de meest schadelijke keuze vormen voor de vennootschap Musae
3. De wegenis is strijdig met artikel 5 van het RUP.
Beoordeling van voornoemd bezwaar:
1. Om te onteigenen moet er een onteigeningsnoodzaak zijn (zie
motiveringsnota, horend bij de voorlopige vaststelling van het
onteigeningsplan).
Dit impliceert hier inderdaad dat het minst
schadelijke tracé dient gekozen, met name het tracé, waarbij de impact
op het eigendomsrecht van derden zo beperkt mogelijk blijft en waarbij
het onteigeningsdoel toch op een efficiënte manier wordt gerealiseerd.
De stelling dat het moet gaan om het minst schadelijk tracé enkel voor
de indiener van het bezwaar is verkeerd. Het moet gaan om het globaal
gezien minst schadelijke tracé.
Bij het opstellen van het onteigeningsplan werd hiermee rekening
gehouden:
 De toegangsweg en de parking moeten sowieso in het westen van het
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recreatiedomein worden aangelegd nu de actieve recreatie en het
zwembad hier worden voorzien. Dit is ook zo vastgelegd in het na te
leven RUP Camping. Dit wordt niet betwist door de indiener van het
bezwaar.
 De toegangsweg moet ontsluiten op de Duinenstraat. Bij het bepalen
van de concrete plaats, waar zal worden aangesloten op deze straat
moet – rekening houdend met de mogelijkheden uit het RUP –
gekozen worden voor de plaats, waar de impact op de
eigendomsrechten van derden het minst schadelijk is.
De
Duinenstraat is ter hoogte van de voorziene toegangsweg grotendeels
bebouwd. De enige vrije ruimte is gelegen tussen de woningen met
huisnummers 144 en 152. Daarnaast dient ook rekening gehouden
met de ligging van de bestaande beek.
 De gemeente heeft bij het uittekenen van de toegangsweg rekening
gehouden met de collectoren. Meer concreet wordt de toegangsweg
gelegd op het tracé van deze. De collectoren moeten sowieso
toegankelijk zijn (o.a. voor het onderhoud), zodat de meest
efficiënte oplossing eruit bestaat om de toegangsweg op de
collectoren te voorzien. In de andere optie moet er grond worden
vrijgehouden voor de collectoren en voor de toegangsweg. Deze
handelswijze zou niet getuigen van zuinig en efficiënt ruimtegebruik.
 Het tracé wordt voor een substantieel stuk gelegd op de gronden van
het OCMW, die op eenvoudige manier kunnen worden verworven.
Bij het bezwaarschrift werd geen plan gevoegd, zodat het niet mogelijk
is om concreet na te gaan welk alternatief tracé wordt bedoeld door de
indiener van het bezwaar. Nu er wordt gesproken van een zuidelijke
asverschuiving en een interne campingweg, wordt hiermee vermoedelijk
een tracé, zoals op de schets, die integrerend deel uitmaakt van
onderhavig besluit, bedoeld.
De enige reden, waarom de indiener van het bezwaar, een dergelijk
tracé voorstelt, is om langs dit tracé haar interne campingweg aan te
leggen. Dit is meer concreet de interne circulatieweg van de camping,
waarlangs de caravans zouden moeten worden ingeplant en het interne
campingverkeer plaatsvindt. In eerste instantie dient opgemerkt dat dit
voorstel sowieso niet mogelijk is. De aan te leggen ontsluitingsweg dient
om het recreatiegebied te ontsluiten naar de openbare weg. Het kan en
mag niet de bedoeling zijn om langs deze weg caravans te voorzien en
deze weg ook te laten gebruiken door het intern campingverkeer. Dit is
alleen al om redenen van verkeersveiligheid niet aangewezen, gelet dat
hierbij conflicten zouden ontstaan tussen de gebruikers van het
recreatieterrein, die bvb. met de wagen naar het zwembad gaan en het
intern campingverkeer. Het bezwaar is om die reden ongegrond.
Het aantal vierkante meter, dat in het voorliggende onteigeningsplan en
het (vermoedelijk) alternatief voorstel wordt ingenomen, is min of meer
gelijk en zeker niet van die aard om voorkeur te geven aan het tracé, dat
de indiener van het bezwaar lijkt voor te stellen. Bovendien zou het
technisch gezien niet mogelijk zijn om de weg op de voorgestelde locatie
aan te leggen. Op de voorgestelde locatie is er namelijk onvoldoende
oppervlakte om de noodzakelijke breedte van 10,46m te voorzien.
Tenslotte laat het RUP niet toe om de weg op deze locatie in te planten.
Het RUP voorziet een asverschuiving van maximaal 25m. De voorgestelde
weg ligt buiten deze 25m, wat betekent dat een dergelijk tracé niet in
overeenstemming zou zijn met de voorschriften van het RUP.
2. In het RUP wordt expliciet gesteld dat de aanduiding van P1 (parking)
indicatief is. Dit betekent dat er geen inbreuk wordt gemaakt door de
parking op een andere plaats aan te leggen. Dit wordt eveneens
bevestigd in het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar,
waarin is gestipuleerd dat het onteigeningsplan in overeenstemming is
met het RUP.
Onder punt 1 werd aangetoond dat het meest efficiënte tracé voor de
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toegangsweg werd gekozen. De gemeente moet eveneens de parking
aanleggen. Deze moet logischerwijze op het einde van de westelijke
ontsluitingsweg worden ingeplant. Hierdoor kunnen de bezoekers hun
wagen in de directe omgeving van het (westelijk gedeelte van het)
recreatiedomein parkeren.
Het RUP voorziet de parking ten westen van Grasduinen.
Het
voorliggende onteigeningsplan voorziet eveneens de parking in het
westen. Het is dus niet zo dat er voor een volledig andere inplanting
wordt gekozen.
3. In artikel 5 RUP ‘Camping’ wordt het volgende bepaald:
Om functionele relaties te leggen tussen de openbare wegenis en het
recreatiepark Grasduinen worden verbindingen gerealiseerd voor
gemotoriseerd verkeer in functie van de bereikbaarheid van het
recreatiepark voor bezoekers en toelevering van diensten.
De
aanduidingen in overdruk op het verordenend grafisch plan duiden de
plaatsen aan, waar deze verbinding en aanhorigheden aanwezig zijn of
gerealiseerd moeten worden. De verbinding voor gemotoriseerd verkeer
van de Zandstraat naar het recreatiepark is een bestaande verbinding,
die door de overdruk wordt bevestigd. Bij realisatie van de verbinding
voor gemotoriseerd verkeer van de Duinenstraat naar het recreatiepark is
een asverschuiving van 25m mogelijk in zuidelijke richting ten aanzien
van de pijlaanduiding op het grafisch plan. Bij de realisatie van de
verbinding voor gemotoriseerd verkeer van de Duinenstraat naar het
recreatiepark wordt het resterende oude zwin geïntegreerd in de aanleg
van de bermen van de wegenis.
Alle werken, handelingen en
wijzigingen, noodzakelijk voor de aanleg, het functioneren of het
aanpassen van de verbinding voor gemotoriseerd verkeer zijn toegelaten.
De indiener van het bezwaar stelt dat de aan te leggen weg enkel zou
kunnen worden gebruikt door de gebruikers van het recreatiepark. Dit
klopt niet. In het RUP staat dat er een verbinding moet worden gemaakt
tussen de openbare weg en het recreatiepark. Dit betekent niet dat
deze verbinding enkel zou kunnen worden gebruikt door de gebruikers
van het recreatiepark. Gelet dat het recreatiepark ingesloten ligt,
diende er in het RUP logischerwijze een verbinding te worden voorzien.
Dit betekent niet dat deze verbinding enkel in functie van het
recreatiepark zou kunnen staan. Overwegende dat een dergelijk gebruik
door de kampeerterreinen niet wordt uitgesloten in het RUP, is dit
juridisch gezien mogelijk. Indien het de bedoeling van het RUP zou zijn
geweest om een dergelijk gebruik uit te sluiten, dan was dit zo
veruitwendigd geweest in het RUP.
Dit wordt ook bevestigd door het advies van de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar, waarin wordt gesteld dat het
onteigeningsplan in overeenstemming is met het RUP.
Advies





Gunstig advies, uitgebracht door de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar (Ruimte Vlaanderen) d.d. 17/07/2014, over de voorgenomen
onteigening van grond, nodig voor de westelijke ontsluiting van het domein
Grasduinen en meer specifiek voor de delen van de percelen, die effectief
een onteigening voor openbaar nut behoeven.
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar merkt ondergeschikt op dat het
overbodig is om de percelen, waaromtrent er een akkoord is met de
desbetreffende eigenaars om deze over te dragen, op te nemen in het
onteigeningsplan. Voor alle duidelijkheid dient opgemerkt dat de opname in
het onteigeningsplan niet betekent dat er effectief moet en zal worden
onteigend. Het is perfect mogelijk om de gronden, die opgenomen zijn in
een onteigeningsplan, niet te onteigenen. Het onteigeningsplan en de aan te
vragen onteigeningsmachtiging geven enkel de mogelijkheid om dit te doen.
Om het risico te vermijden dat de minnelijke onderhandelingen niet zouden
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doorgaan, werden de gronden toch opgenomen in het onteigeningsplan.
Indien er toch geen definitief akkoord wordt bereikt, kan er in dergelijk
scenario nog steeds worden onteigend.
Openbaar
onderzoek

Financiële
gevolgen

openbaar onderzoek van 22/07/2014 tot 12/08/2014 (17 uur) – één
bezwaarschrift d.d. 11/08/2014 van Emergo Advocaten, namens
vennootschap Musae
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2015
Omschrijving
transactie

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
Verwerven grond 207.025 EUR
0680-01/2200007
westelijke
(onteigening
207.250 EUR
ontsluiting
grond jegens
domein
vennootschap
Grasduinen
Musae)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0680-01/2200007
207.250 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

voorstel
gemeenteraad
om meerjarig
financieel
beleidsplan
2014-2019 te
wijzigen

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Emergo Advocaten d.d.
11/08/2014, namens vennootschap Musae met maatschappelijke zetel
Duinenstraat 200, 8450 Bredene, houdende bezwaarschrift tegen de voorgenomen
onteigening, alsook van de beoordeling van voornoemd bezwaar.

Stemmen

Met 18 stemmen voor en 4 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verwerpt het bezwaarschrift van Emergo Advocaten d.d.
11/08/2014, namens vennootschap Musae met maatschappelijke zetel
Duinenstraat 200, 8450 Bredene, tegen de voorgenomen onteigening van gronden
in het kader van de westelijke ontsluiting van het domein Grasduinen. Maakt
integrerend deel uit van onderhavig besluit de schets, waarop is aangeduid het
vermoedelijk alternatief tracé van de toegangsweg, die ontsluit op de
Duinenstraat, bedoeld door de indiener van het bezwaar.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt definitief aan het onteigeningsplan met innemingstabel
d.d. 26/02/2014, genaamd ‘Onteigenen van bouwland voor het aanleggen van
een ontsluitingsweg en parkeergelegenheid naar de recreatiezone Grasduinen’.
Artikel 3
De gemeenteraad vraagt aan bij de Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur een
onteigeningsmachtiging en dit op basis van de motivering omtrent het algemeen
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nut en de onteigeningsnoodzaak, zoals opgenomen in de motiveringsnota.

Punt 12: sportdienst - Sport. Erkenning van WTC Puintrappers als sportvereniging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor erkenning en subsidiëring van
Bredense sportverenigingen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/12/2014
betreffende aanvraag van WTC Puintrappers tot erkenning als Bredense
sportvereniging
aanvraagdossier van WTC Puintrappers tot erkenning als Bredense
sportvereniging




Feiten, context 
en argumentatie


WTC Puintrappers, p/a Franky Cattoor, Noord Edestraat 76, 8450 Bredene
vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Uit onderzoek van de aanvraag tot erkenning blijkt dat de vereniging voldoet
aan de voorwaarden om erkend te worden als sportvereniging, meer bepaald
:
o een welbepaald doel nastreven
o geleid worden door een bestuur van minimum drie leden
o geen winstoogmerk nastreven
o bij het indienen van de aanvraag om erkenning minstens een jaar
activiteiten hebben uitgeoefend
o zetel van de vereniging moet zich in Bredene situeren
o op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren
o toegankelijk zijn voor iedereen
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o een verzekering afsluiten voor haar leden.
Tussenkomsten





Raadslid Dirk Cattoir die betreurt dat nog moet gestemd worden over deze
erkenning maar dat anderzijds dezelfde vereniging wel al is opgenomen in de
lijst van verenigingen die in aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring
onder punt 25.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat volgens het
subsidiereglement een expliciete erkenning van een vereniging, zoals in
voorliggend punt, noodzakelijk is en dat de lijst van de “verenigingen en
instellingen
die
principieel
in
aanmerking
komen
voor
erkenning/subsidiëring” eigenlijk nog louter van informatieve aard is
aangezien deze lijst niet meer is voorzien in de diverse subsidiereglementen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om WTC Puintrappers, p/a Franky Cattoor, NoordEdestraat 76, 8450 Bredene te erkennen als Bredense sportvereniging.

Punt 13: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de jaarlijkse actualisatie (aanpassing) 2014
(nr.1) van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 148 van het OCMW-decreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzings-



meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Bredene
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documenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/11/2014
houdende advies betreffende de jaarlijkse actualisatie (aanpassing) 2014
(nr.1) van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW

Feiten, context 
en argumentatie

Het meerjarenplan kan in de loop van de legislatuur waarop het betrekking
heeft onderhevig zijn aan een wijziging of bijsturing behoeven. In het OCMWdecreet wordt tevens aangestuurd op een jaarlijkse herziening van het
meerjarenplan in functie van de opmaak van het budget.
 Het meerjarenplan en de aanpassing ervan, inclusief de oprichting van een
nieuw woonzorgcentrum, is tot stand gekomen in samenspraak met het
gemeentebestuur.
1. Verklarende nota
Een aanpassing van het meerjarenplan is eigenlijk een beleidsrapport. Het
omvat minstens volgende onderdelen:
- een wijziging van de strategische nota (zover van toepassing)
- het financieel doelstellingenplan
- de staat van het financieel evenwicht
- een motivering van de wijziging.
In eerste instantie dient in de jaarlijkse herziening van het meerjarenplan
volgens de BBC-regelgeving het resultaat van de jaarrekening verwerkt te
worden. In voorliggende herziening werd dan ook conform de wettelijke
bepalingen de jaarrekening 2013 verwerkt.
Vervolgens zijn er bijsturingen nodig binnen de verschillende beleidsthema’s,
zijnde sociale dienstverlening, ouderenzorg en organisatieontwikkeling. De
bijsturingen zijn niet noodzakelijk van inhoudelijke aard maar hebben te
maken met wijzigingen in timing, fasering, vaak met een financiële impact.
Sociale dienstverlening
Er is een aanpassing wat betreft de middelen en de aanwending ervan. Zo
worden de bestemde gelden in het beleidsveld Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
aangewend voor de realisatie van de aankoop van de woning in de
Spaarzaamheidstraat.
Ouderenzorg
Inhoudelijk dienen een aantal zaken te worden aangepast. Deze bijsturing
vloeit voort uit de op heden gerealiseerde voortgang in het project
nieuwbouw en de daaraan gekoppelde vooruitzichten.
Zo werd het
technisch-financieel plan gerealiseerd en werd een architect aangesteld. De
door de architect voorgestelde fasering zorgt voor een afwijking op de
planning.
De wijziging in de fasering zorgt ervoor dat er in vergelijking met het initiële
meerjarenplan negen bedden minder in exploitatie kunnen genomen worden.
Dit zorgt voor een daling van de geraamde inkomsten dewelke een invloed
zal hebben op de opname van kredieten bij wijze van prefinanciering.
Anderzijds zit de realisatie van het dagverzorgingscentrum en het lokaal
dienstencentrum nu in fase 1 met start exploitatie op 01/01/2019. Ook dit
zorgt voor een wijziging in de fasering van het meerjarenplan wat betreft
personeels-, exploitatiekosten en subsidie.
Er dient ook te worden aangehaald dat, om vanaf 2014 te streven naar een
evolutie in de zorggraad naar 80/20 verhouding, de inspanningen
desbetreffende en het gewijzigde opnamebeleid ertoe leiden dat de
vooropgestelde timing om deze verhouding te bereiken eerder dan verwacht
zal worden behaald. Wat betreft de personeelsformatie is er vanaf oktober
2018 een uitbreiding van het personeel en dit voor de nieuwe entiteiten
dagverzorging en dienstencentrum. In 2019 neemt ook het personeel
woonzorgcentrum toe naar aanleiding van de stijging in de zorggraad in
combinatie met bijkomende beddencapaciteit en de exploitatie van het
dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum.
Een neveneffect van de stijgende zorggraad is de vaststelling van een daling
in het toegekende RIZIV-forfait. Als oplossing voor deze vaststelling wordt in
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de herziening van het meerjarenplan een gefaseerde opname van bijkomende
RVT-bedden ingepland.
In het kader van het nieuwbouwproject werd binnen het meerjarenplan ook
de mogelijkheid gecreëerd om eventueel een samenwerkingsverband op te
starten met een externe partner voor wat betreft de catering en keuken.
Renovatie van de seniorenwoningen Wandelweg: uit nader onderzoek door de
architect is gebleken dat een grondigere renovatie zich opdringt om de
woonkwaliteit te blijven garanderen. Er wordt geopteerd om geen lening aan
te gaan, maar het overschot van de verkoop gronden Woonwel te gebruiken.
Organisatieontwikkeling
Om te voldoen aan de uitdrukkelijke vraag van het bestuur om het Vast
Bureau opnieuw op te starten, wordt een jaarlijks krediet van 10.000 EUR
ingeschreven om de bijkomende presentiegelden te voorzien.
De initieel voorziene aankoop van I-pads ten behoeve van de raadsleden
wordt geannuleerd. De aankoop van een toestel voor de diensthoofden van
het managementteam en de OCMW-voorzitter blijft weerhouden in het kader
van het project digitalisering.
Binnen de raming personeel wordt een actualisatie doorgevoerd naar
aanleiding van wijzigingen betreffende de geplande indexen en het
vooruitzicht van een minder grote stijging van de te betalen
pensioenbijdragevoet.
2. Strategische nota
De strategische nota bevat alle beleidsdoelstellingen zoals gedefinieerd door
het OCMW-bestuur. Voor de actualisatie (aanpassing) werden een aantal
onderliggende acties toegevoegd in het beleidsthema ouderenzorg en dit
ondermeer bij actieplan 10 en 11.
3. Financiële nota
Na actualisatie blijft het meerjarenplan gedurende de periode 2014-2019 in
financieel evenwicht omwille van volgende criteria:
1. Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is groter dan nul
(schema M2)
2. De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar is positief
(schema M2)
3. Specifiek voor OCMW’s dient de som van de autofinancieringsmarges over
de hele duur van de financiële nota groter te zijn dan nul (schema M2).
Op basis van aftoetsing aan deze voorwaarden is voldaan aan het financieel
evenwicht op korte termijn (toestandsevenwicht) en op lange termijn
(structureel evenwicht).
 De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarlijkse
actualisatie (aanpassing) 2014 (nr.1) van het meerjarenplan 2014-2019.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarlijkse actualisatie (aanpassing) 2014
(nr.1) van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

Punt 14: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW budget voor het
boekjaar 2015

Aanwezig

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

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 150 van het OCMW-decreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzingsdocumenten




ontwerp van het budget 2015 van het OCMW
beslissing van het managementteam d.d. 06/11/2014 houdende vaststelling
budget 2015 van het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/11/2014
houdende positief advies over het ontwerp van het budget van het OCMW
voor het boekjaar 2015



Feiten,
context en
argumentatie







Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage, ingeschreven in het budget van het
OCMW voor het boekjaar 2015, bedraagt 2.600.750 EUR (exploitatiebudget,
investeringsbudget). De gemeentelijke bijdrage werd bepaald in overleg met
het gemeentebestuur en in consensus vastgelegd. Het basisbedrag werd
vastgesteld voor 2014 waarop een jaarlijkse stijging van 3% wordt berekend.
Het eventuele overschot op de jaarrekening wordt jaarlijks teruggestort aan
het gemeentebestuur.
Het budget is het beleidsrapport dat opgemaakt wordt voor de duur van een
financieel dienstjaar, meer bepaald het dienstjaar 2015. Het geeft weer wat
het OCMW Bredene wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en
actieplannen te realiseren in 2015.
Het budget bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting.
1. Beleidsnota
In de beleidsnota bij het budget wordt weergegeven welke
beleidsdoelstellingen geconcretiseerd in actieplannen en acties er in de
loop van 2015 zullen opgestart, afgewerkt of voorbereid worden.
De beleidsnota van het budget bestaat uit vier onderdelen:
De doelstellingennota
De doelstellingnota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het
financiële boekjaar 2015 betrekking hebben.
Het doelstellingenbudget (schema B1)
Het doelstellingbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële
boekjaar 2015: het totaal van de te verwachten ontvangsten en uitgaven
van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de verwachte
ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid.
Hierdoor kan overeenstemming worden aangetoond tussen de
beleidsdoelstellingen en de financiële nota.
Totaal
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10.090.234,41

10.178.663,82

88.429,41
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Exploitatie
Investeringen
Andere

9.577.490,16
240.000,00
272.744,25

10049.888,91
128.774,91
0,00

472.398,75
-111.225,09
-272.744,25

De financiële toestand
De financiële toestand van het budget 2015 bevat een vergelijking van het
resultaat op kasbasis in het budget 2015 met het resultaat op kasbasis van
2015
in
het
meerjarenplan
en
een
vergelijking
van
de
autofinancieringsmarge in het budget 2015 met de autofinancieringsmarge
van 2015 in het meerjarenplan.
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).
De lijst met opdrachten voor levering en werken
In geval van overheidsopdrachten wordt de wijze van gunnen en het
vaststellen van de voorwaarden bepaald door de OCMW-raad. Wanneer de
opdrachten echter nominatief zijn opgesomd in het budget dan is de
delegatie van de bevoegdheden terzake van de OCMW-raad aan de
budgethouder van toepassing.
2. Financiële nota
In de financiële nota bij het budget worden alle middelen opgenomen die in
2015 nodig zullen zijn om alle acties van de prioritaire (en niet-prioritaire)
beleidsdoelstellingen te realiseren.
Deze nota omvat drie delen.
Exploitatiebudget (schema B2)
In het exploitatiebudget worden alle kosten en opbrengsten voor het
dienstjaar 2015 opgenomen.
Beleidsdomein
00:
Algemene
financiering
01:
Algemeen
bestuur
02: Maatschappelijke
dienstverlening
03: Ouderenzorg
Totalen

Uitgaven
75.263,87

Ontvangsten
2.645.379,00

Saldo
2.570.115,13

2.815.939,72

52.572,10

-2.763.367,62

1.824.828,08

1.287.896,65

-536.931,43

4.861.458,49
9.577.490,16

6.064.041,16
10.049.888,91

1.202.582,67
472.398,75

De elementen van het exploitatiebudget:
o De gemeentelijke bijdrage werd in consensus met het gemeentebestuur
vastgelegd op 2.600.750 EUR, zijnde het cijfer van de tussenkomst 2014
verhoogd met 3%. Het eventuele overschot op de jaarrekening zal
worden teruggestort aan het gemeentebestuur
o Overschotten gemeentelijke bijdragen voorgaande dienstjaren
(rekening 13). Door in 2013 aan deze gecumuleerde overschotten de
vroeger vastgelegde bestemmingen te geven, werd deze rekening 13
volledig afgebouwd
o Implementatie
van
het
beleidsplan:
voor
de
prioritaire
beleidsdoelstellingen met financiële repercussie werd de impact
verwerkt in het budget
o Personeelskost:
De nettoloonkost, na aftrek van de gerelateerde subsidies, bedraagt
5.352.869,12 EUR welke 3% stijging betekent tegenover het budget
2014. In deze raming zijn volgende elementen opgenomen:
- index op 01/04/2015
- alle wettelijke verplichtingen qua pensioenbedragen en toeslagen
zijn ingecalculeerd
- voorziening vormingsbudget status quo op 20.000 EUR
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-

omschakeling bejaardenhelpers naar zorgkundigen op 01/10/2015
vervangingskrediet afwezigheden wordt voorzien ten bedrage van
45.436 EUR (inclusief patronale lasten)
o Leveringen en diensten:
Deze uitgaven werden aangepast aan de reguliere werking van de
diverse diensten waaruit volgt dat geen extra’s werden vastgelegd
o Sociale dienst:
Door de adviezen van de dienst werd het gelijkblijvend beleid inzake
steunverlening geconcretiseerd in het uitgavenbudget, welke geen
noemenswaardige verschillen vertoont. Aan de ontvangstenzijde werd
hier wel de terugbetaling van het subsidie leefloon opgetrokken
conform de meest recente cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken
(68% in plaats van 50%). Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat er een
verhoging zal zijn van het aantal tussenkomsten leefloon naar
aanleiding van de maatregelen inzake de inschakelingsuitkeringen (RVA)
o Financiële weerslag bouwfase nieuw woonzorgcentrum:
De leningslasten voor het opgenomen gedeelte van de kredietopening
(400.000 EUR) werden geraamd op 6.000 EUR in 2014. Gezien in 2015
geen effectieve werkzaamheden met dito uitgaven gepland werden,
zullen de leninglasten zich hier ook beperken tot 6.000 EUR
o Exploitatie ontvangsten woonzorgcentrum: ingrepen
- de partiële prijsverhoging van de ligdagprijs, welke inging op
01/04/2014, geeft een duidelijke verhoging (+ 57.000 EUR) van de
inkomsten vanwege residenten
- de ingreep in het zorgprofiel om een 80/20 verhouding (C, D en Cd
vs O, A) geeft eveneens een verhoging van de RIZIV-inkomsten (+
85.000 EUR), maar dit vanaf 01/07/2015
- de jaarlijkse bijkomende opname van twee RVT-bedden vanaf 2015
zal eveneens aanleiding geven tot verhoogde RIZIV-betoelaging
o Exploitatie serviceflats:
Omwille van de eerder geringe transfers van eigenaars in de serviceflats
heeft de partiële verhoging/dag (2,76 EUR voor bestaande, 5,00 EUR
voor nieuwe bewoners) niet de totaal verwachte prijsstijging, maar het
negatieve exploitatieresultaat wordt toch beperkt
o Prijszetting warme maaltijden:
Als uitgangspunt wordt hierbij de kostprijs van de geleverde maaltijden
genomen met een mogelijke reductie voor afnemers met een sociaal
inkomen
o Presentiegelden:
Om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke vraag van het bestuur
wordt 10.000 EUR krediet voorzien voor de organisatie van het Vast
Bureau vanaf 2015.
Investeringsbudget (schema B3 en B4)
Het investeringsbudget omvat alle uitgaven en ontvangsten, kosten en
opbrengsten verbonden aan de aanschaf, gebruik en vervreemding van
duurzame middelen.
Volgende investeringsenveloppes worden voorzien:
- bouw WZC – 2015 : stand-still periode
- wandelweg renovatie (440.000,00 EUR)
- aankoop LOI – Spaarzaamheidstraat 33 (240.000,00 EUR).
De aankoop van het LOI was niet voorzien in het oorspronkelijk
meerjarenplan. Het pand is eigendom van het gemeentebestuur en
wordt doorverkocht aan het OCMW. De financiering ervan wordt als
volgt geregeld:
- enerzijds via bestemde gelden
= 165.966 EUR
- anderzijds via een bijkomende investeringstoelage van de gemeente
= 74.034 EUR
Totaal = 240.000 EUR
Beleidsdomein
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Ontvangsten

Saldo
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00:
Algemene
financiering
01:
Algemeen
bestuur
02: Maatschappelijke
dienstverlening
03: Ouderenzorg
Totalen

0,00

0,00

0,00

61.000,00

0,00

-61.000,00

18.836,02

0,00

-18.836,02

636.557,00
716.393,02

90.741,00
90.741,00

-545.816,00
-625.652,02

Liquiditeitenbudget (schema B5)
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het
OCMW en biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven.
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




Financiële
gevolgen

2015
472.398,75
9.577.490,16
10.049.888,91
-111.225,09
240.000,00
128.774,91
-272.744,25
272.744,25
0,00
88.429,41
1.423.916,64
1.512.346,05
672.265,19
840.080,86

3. Toelichting bij het budget
De toelichting bij het budget verduidelijkt de inhoud van het budget. De
formele beslissing van de raad betreft enkel het eigenlijke budget.
Besluit
In het dienstjaar 2015 werden in de diverse budgetten alle elementen
(ontvangsten-uitgaven-kosten-opbrengsten) gevaloriseerd. Tevens werd aan de
drie voorwaarden voor het financieel evenwicht in de meerjarenplanning 20142019 voldaan.
Het budget past binnen het meerjarenplan 2014-2019.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage
in
de
werkingskosten
gedragen
door
andere
overheidsinstellingen
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Raming Algemene rekening +
Dienst
beschikbaar krediet
2.600.750 EUR 0900-6945010
EB
gemeentelijke toelage
exploitatiebudget
wordt opgenomen in
het budget 2015
74.034 EUR 0900-664000
IB
gemeentelijke toelage
investeringsbudget
wordt opgenomen in
het budget 2015

40

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het boekjaar
2015.

Punt 15: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
Bredene-De Haan voor het begrotingsjaar 2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 40 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst

Verwijzingsdocumenten



Omzendbrief BB 2014/4 d.d 05/09/2014 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2015) volgens de beleids- en beheerscyclus
politiebegroting 2015 van de politiezone Bredene-De Haan


Feiten, context 
en argumentatie



Overzicht van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Bredene-De Haan
Jaar
Bedrag dotatie
2010
2 390 215 EUR
2011
2 481 656 EUR
2012
2 664 803 EUR
2013
2 744 750 EUR
2014
2 845 575 EUR
2015
3 037 372 EUR
Overzicht van de diverse uitgaven/ontvangsten ingeschreven in de
politiebegroting 2015
uitgavensoort
Personeelsuitgaven
Werkingskosten
Overdrachtuitgaven
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2014
7 236 656 EUR
1 667 540 EUR
6 450 EUR

2015
7 785 750 EUR
1 873 580 EUR
6 450 EUR
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Schuld-uitgaven
TOTAAL

ontvangstensoort
Prestaties
Overdrachtontvangsten
Schuld-ontvangsten
TOTAAL


111 470 EUR
9 022 166 EUR

145 229 EUR
9 811 009 EUR

2014
10 000 EUR
9 255 860 EUR

2015
10 000 EUR
9 255 860 EUR

10 460 EUR
9 276 320 EUR

11 190 EUR
9 808 829 EUR

Overzicht investeringsprogramma 2015
Omschrijving
Oprichting van gebouwen
in uitvoering
Aankoop
van
bureaumeubilair
Aankoop
van
informaticamaterieel
Aankoop
van
ander
bureaumaterieel
Aankoop
van
fietsen,
brom- en motorfietsen

Bedrag

Aankoop
machines,
exploitatiematerieel e.a.
TOTAAL

5 000 EUR

Financieringswijze
overboeking van de
gewone dienst
lening

149 200 EUR

lening

5 000 EUR

lening

4 000 EUR

Overboeking (1.000
EUR) + lening (3.000
EUR)
lening

250 000 EUR

36 800 EUR
450 000 EUR

Financiering buitengewone dienst
Leningen ten laste van de politiezone
Financiële
gevolgen

bedrag
199 000 EUR

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Bijdrage
in
de
werkingskosten
gedragen
door
andere
overheidsinstellingen

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
3 037 372
EUR
EUR

Budgetsleutel +
EB /
beschikbaar
IB /
transactiekrediet (LB)
0400-00/6495020
wordt
opgenomen in
het
budgetontwerp
2015

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De
Haan voor het jaar 2015 vast voor een bedrag van 3.037.372 EUR.
Artikel 2
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De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving

Bedrag

Budgetsleutel

Actiecode of DeelGBB
rapportage
+ ev. I.E.

Bijdrage
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
overheidsinstellingen

3.037.372 0400EUR 00/6495020

Punt 16: financiële dienst - Retributies en belastingen.
opgenomen in het budgetontwerp 2015

Wijziging van belastingreglementen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/12/2014
houdende voorstel tot
opheffen
en
opnieuw
vaststellen
van
belastingreglementen voor de periode 2015 - 2019

Feiten, context 
en argumentatie

Overzicht van de voorgestelde wijzigingen aan de belastingreglementen voor
de periode 2015-2019
 Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken (01307318000 en 0130-702001)
o De gemeente Bredene werd opgenomen in de lijst van de gemeenten
die over een plannen- en vergunningenregister beschikken. Daardoor
dient de benaming stedenbouwkundige attesten/inlichtingen
vervangen te worden door stedenbouwkundige attesten/uittreksels.
 Belastingreglement op de kampeerterreinen (0020-7342100)
 Om het sociaal kampeertoerisme te promoten wordt voorgesteld om
een vrijstelling te verlenen voor kampeerautoplaatsen en tenten op
tentenweide.
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Tussenkomsten




Neemt kennis

Tevens wordt voorgesteld om een tariefverhoging door te voeren
voor:
 verblijfplaats – type kampeerhuisje/stacaravan: 315,00 EUR i.p.v.
286,25 EUR
 verblijfplaats – type toercaravan op jaarplaats: 315,00 EUR i.p.v.
203,00 EUR
 De tarieven worden jaarlijks verhoogd met 2%, waarbij telkens wordt
afgerond naar een veelvoud van 0,25 EUR.
 Belastingreglement op de tweede verblijven (0020-7377000)
 Voorstel om volgende tariefverhoging door te voeren:
 gewone tweede verblijven: 800,00 EUR i.p.v. 624,25 EUR
 tweede verblijven op weekendverblijfparken: 450,00 EUR i.p.v.
364,25 EUR
De tarieven worden jaarlijks verhoogd met 2%, waarbij telkens wordt
afgerond naar een veelvoud van 0,25.

Raadslid Dirk Cattoir die toelichting wenst te verkrijgen over de
gelijkschakeling voor de gemeentelijke belasting van enerzijds de
stacaravans en anderzijds de kleinere toercaravans die verplaatsbaar zijn.
Schepen Eddy Gryson die er vooreerst op wijst dat het aantal tarieven van de
belasting op kampeerterreinen werd gereduceerd van 6 naar 4 en die
antwoordt dat de gelijkschakeling werd ingevoerd omdat de toercaravans
weliswaar verplaatsbaar zijn maar dat werd vastgesteld dat het hier in vele
gevallen een verkapte vorm van stacaravans betreft. De schepen wijst er ook
nog op dat het hier slechts een honderdtal aanslagen betreft.

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgestelde
belastingreglementen opgenomen in het budgetontwerp 2015.

wijzigingen

van

Punt 17: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2015-2019
(0130-7318000 en 0130-702001)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28/05/2010 en 17/02/2012
financiële toestand van de gemeente



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het afgeven van
administratieve stukken voor de aanslagjaren 2014-2019 (0130-7318000 en
0130-702001)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/12/2014
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw van belastingreglementen in
2015
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2014 van de
voorgestelde wijzigingen van belastingreglementen

De gemeente Bredene werd opgenomen in de lijst van de gemeenten die over
een plannen- en vergunningenregister beschikken.
Stedenbouwkundige inlichtingen kunnen enkel aangevraagd worden in de
gemeenten die nog geen plannen- en vergunningenregister hebben,
stedenbouwkundige uittreksels enkel in de gemeenten die over een
goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikken.
Door over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister te beschikken,
dient volgende wijziging te gebeuren in artikel 4 punt f: de benaming
stedenbouwkundige attesten/inlichtingen moet vervangen worden door
stedenbouwkundige attesten/uittreksels.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 24/03/2014 op de afgifte van administratieve
stukken voor de aanslagjaren 2014-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar
2015.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2015-2019 een belasting geheven op de afgifte van
administratieve stukken.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en valt ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
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a. afgifte van elektronische identiteitskaarten e.d. (met inbegrip van de
duplicaten):
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een elektronische
identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar is gelijk aan de werkelijke
door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van deze identiteitskaart
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een elektronische
identiteitskaart vanaf de leeftijd van 12 jaar is gelijk aan de werkelijke
door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van deze identiteitskaart
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een Europese
vreemdelingenkaart is gelijk aan de werkelijke door het gemeentebestuur
betaalde kostprijs van deze Europese vreemdelingenkaart
b. afgifte van reispassen:
 het bedrag van de belasting op de afgifte van reispassen is gelijk aan de
werkelijke door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van de reispas,
vermeerderd met 14 EUR
 het bedrag van de belasting op de afgifte van reispassen aan jongeren die
op datum van de afgifte of verlenging van de reispas de leeftijd van 18
jaar nog niet hebben bereikt is gelijk aan de werkelijke door het
gemeentebestuur betaalde kostprijs van de reispas
c. afgifte van rijbewijzen (met inbegrip van de duplicaten):
 het bedrag van de belasting op de afgifte van een rijbewijs is gelijk aan
de werkelijke door het gemeentebestuur betaalde kostprijs van het
rijbewijs
d. afgifte van trouwboekjes:
 de belasting op de afgifte van een trouwboekje bedraagt 20 EUR
 de belasting op de afgifte van een duplicaat van een trouwboekje
bedraagt 20 EUR
e. afgifte van conformiteitattesten:
 de belasting op de afgifte van een conformiteitsattest bedraagt 62,50
EUR per attest
f. afgifte van stedenbouwkundige attesten/uittreksels:
 de belasting op de afgifte van een stedenbouwkundig attest of
stedenbouwkundig uittreksel bedraagt 75 EUR per attest of uittreksel.
Artikel 5
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt
afgegeven en geldt voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een
betalingsbewijs afgegeven.
Artikel 6
De belasting wordt ook geheven voor elke mededeling of verstrekking op vraag
van gerechtsdeurwaarders, van getuigschriften, afschriften, uittreksels, enz.
wanneer deze gerechtsdeurwaarders voor particulieren handelen in het kader van
een burgerlijke of handelsprocedure, dit overeenkomstig de ministeriële
onderrichtingen bij brief van de Minister van de Vlaamse gemeenschap d.d.
31/03/1981, verschenen in het Bestuursmemoriaal d.d. 29/04/1981.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing op:
a) de stukken die krachtens een wet, een KB of een andere
overheidsverordening kosteloos dienen te worden afgegeven
b) de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. Die behoeftigheid
wordt vastgesteld wanneer een overtuigend bewijsstuk wordt ingediend
c) de stukken die worden afgegeven aan gerechtelijke of administratieve
overheden
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d) de stukken afgegeven aan de gerechtsdeurwaarders, wanneer zij optreden in
een strafrechtpleging of in sociale of fiscale aangelegenheden.
Bovendien blijft de kosteloosheid vanzelfsprekend geboden wanneer zij
instrumenteren voor behoeftigen, krachtens beslissing van het bureau voor
rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het gerechtelijk wetboek.
Artikel 8
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele administratie- en verzendingskosten, in consignatie worden
meegegeven bij de financieel beheerder of bij zijn afgevaardigde, indien het stuk
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
In geval van
particulieren en privé-instellingen die om toezending van allerlei stukken
(getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen, enz.)
verzoeken waarvan de afgifte kosteloos is, zijn zij ertoe gehouden om op het
ogenblik van de aanvraag de administratie- en verzendingskosten te betalen.
Artikel 9
De belasting en/of de eventuele administratie- en verzendingskosten moeten bij
de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling, wordt de belasting ingekohierd.

Punt 18: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2015-2019 (0020-7377000)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



Tussenkomsten







decreten van 28/05/2010 en 17/02/2012
Decreet d.d. 08/07/2011 tot wijziging van verschillende decreten in het
kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 15/10/2012 tot wijziging van
verschillende besluiten inzake het toeristische logies en het statuut van de
reisbureaus
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststellen van
het belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 20142019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/12/2014
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen, van
belastingreglementen in 2015
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2014 van de
voorgestelde wijzigingen van belastingreglementen

Voorgesteld wordt om een tariefverhoging in te voeren voor de belasting op
de tweede verblijven, meer bepaald
 gewone tweede verblijven : 800,00 EUR i.p.v. 624,25 EUR
 weekendverblijfparken : 450,00 EUR i.p.v. 364,25 EUR
De tarieven worden jaarlijks verhoogd met 2%. Telkens wordt afgerond naar
een veelvoud van 0,25 EUR.

Raadslid Kris Opdedrynck die opmerkt dat het hier een aanzienlijke verhoging
betreft alhoewel door de meerderheid was beloofd dat er geen
belastingverhogingen zouden worden doorgevoerd. Aanzienlijk in die zin,
volgens het raadslid, aangezien het voor de tweede verblijven een stijging
betekent van 31% en dat het totaal van de toeristische belastingen hierdoor
600.000 EUR extra zal opleveren. Gemakkelijk door de bocht meent het
raadslid aangezien het hier een doelgroep betreft die niet stemt in Bredene.
Andere kant van de medaille is dat deze hogere tarieven ertoe zullen leiden
dat minder zal besteed worden bij de Bredense handelszaken. Het raadslid
wijst ook op de beperkte elasticiteit van dergelijke maatregelen. De N-VAfractie meent dat er eerder stimulansen zouden moeten gegeven worden om
een tweede verblijf aan te kopen in Bredene, aangezien dit een stimulans
betekent voor de tussenseizoenen en zuurstof betekent voor de lokale
handelaars.
Raadslid Dirk Cattoir die zich aansluit bij deze opmerkingen maar anderzijds
ook vraagt of desgevallend niet kan worden gecompenseerd met bijkomende
dienstverlening.
Raadslid Louis Van Belleghem die erop wijst dat op 5 jaar 40% meer zal
dienen te worden betaald voor de belasting op tweede verblijven. Hij meent
dat dit te veel is, te weinig klantvriendelijk en weinig motiverend.
Burgemeester Steve Vandenberghe die heel goed begrijpt dat deze
opmerkingen
worden
gemaakt
vanuit
de
oppositie.
Ook
de
meerderheidspartijen zouden liefst geen gemeentelijke belastingen heffen of
verhogen. Uitgangspunt van de meerderheid was evenwel dat de aanvullende
personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing niet zouden
worden verhoogd, i.c. de belastingen die de Bredenaars treffen. De verhoging
is evenwel nodig om het meerjarenplan, dat vorig jaar werd opgemaakt en
nu werd bijgestuurd, te kunnen uitvoeren. Om de gevolgen van de verhoging
van de kosten voor de brandweer te kunnen opvangen waren er een aantal
mogelijke maatregelen: investeringen uitstellen, personeel ontslaan of op
billijke wijze een aantal belastingen verhogen. De meerderheid heeft voor
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dit laatste gekozen nadat reeds vorig jaar daar waar mogelijk en door alle
besturen (gemeente, OCMW, AGB, politie), aanzienlijk werd bespaard.
Verder besparen zou evenwel de kwaliteit van de dienstverlening in het
gedrang brengen. Met deze verhoging van de toeristische belasting waarin
ook de coalitiepartner zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, wordt nu
een hogere belasting gelegd bij de gezinnen die zich in Bredene een
vakantieverblijf kunnen veroorloven. Daartegenover staat ook dat het
toeristisch publiek momenteel “veel meer waar voor zijn geld krijgt” dan
pakweg 20 jaar geleden. Door deze belastingverhoging kunnen de
noodzakelijke investeringen voor de eigen inwoners en toeristen worden
uitgevoerd.
Raadslid Kris Opdedrynck die aangeeft dat zijn fractie het meerjarenplan en
bijgevolg de uitvoering ervan mee heeft onderschreven. Zijn opmerkingen
betreffen evenwel het feit dat met de verhoging van de toeristische
belastingen het risico wordt gelegd bij degenen die moeten leven van dit
toeristisch publiek en dat bijgevolg deze verhoging moet ondersteund worden
door flankerende maatregelen waarbij een deel van de acties/middelen
wordt gericht op het aantrekken van toeristen. Het raadslid pleit ook voor
het differentiëren van de belasting op tweede verblijven. Nu wordt evenveel
betaald ongeacht de oppervlakte. Tevens houdt het raadslid andermaal een
pleidooi om actiever op zoek te gaan naar Europese subsidies (EFRO,
INTERREG) en vraagt de burgemeester om hierin binnen de
kustburgemeesters een voortrekkersrol op te nemen. Het raadslid meent ook
dat de afschaffing van de raad van bestuur en directiecomité van het AGB
een besparing zou kunnen betekenen.
Burgemeester Steve Vandenberghe repliceert dat en aantal voorstellen
enerzijds interessant anderzijds populistisch zijn. Hij wijst er echter ook op
dat het bestuur in het verleden optimaal gebruik heeft gemaakt van
middelen/subsidies van de hogere overheid. In dit verband verwijst hij naar
Grasduinen, Paelsteenveld en Staf Versluyscentrum. Tevens wordt de
aandacht gevestigd op de diverse initiatieven die worden genomen voor de
verbreding van het toeristisch seizoen. Omwille van de inspanningen voor
o.m. de toeristen acht de burgemeester het ook billijk om bvb. de eigenaars
van de tweede verblijven een grotere tussenkomst te vragen.
Schepen Jacques Deroo die opmerkt dat onderhoud en beheer van
Grasduinen werd overgenomen door het gemeentebestuur nadat
campinguitbaters hiervan hebben afgezien.
Schepen Eddy Gryson die aangeeft dat de lineaire belasting op tweede
verblijven wordt gecorrigeerd door de onroerende voorheffing die gebaseerd
is op het kadastraal inkomen. Tevens wijst hij erop dat heel wat tweede
verblijven worden verhuurd en dat de opbrengsten hiervan niet belastbaar
zijn.
Voorzitter Kristof Vermeire die besluit door er op te wijzen dat een lang en
grondig debat werd gevoerd over de verhoging van de toeristische
belastingen en dat de campingsector zowel voor CD&V als sp.a zeer
belangrijk is. Daarom ook werd er gezocht naar een oplossing met een
verhoging van de belasting volgens draagkracht en vermogen, met een
bescheiden verhoging voor een aantal categorieën van de belasting op de
kampeerterreinen enerzijds en afschaffing van een aantal categorieën
anderzijds.

Stemmen

Met 16 stemmen voor, 6 neen-stemmen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Marie-Jeanne Colsoul, Dirk Cattoir en Monika Van Brussel) en 1
onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Artikel 1
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Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op de tweede verblijven voor de
aanslagjaren 2014-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2015.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2015-2019 een belasting geheven op de tweede
verblijven.
Artikel 3
Een tweede verblijf is een private woongelegenheid waarvoor op 1 januari van
het aanslagjaar geen inschrijving in het bevolkingsregister is en bijgevolg voor de
eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die
op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt.
Als tweede verblijven worden niet beschouwd :
- lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een
beroepsactiviteit,
garages,
tenten,
verplaatsbare
caravans
en
woonaanhangwagens;
- de woongelegenheden die door de belastingplichtigen verworven worden het
jaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin de belasting voor het eerst
verschuldigd is en wanneer uit stavingstukken blijkt dat de belastingplichtige in
geen geval de woongelegenheid als tweede verblijf heeft aangewend.
Artikel 4
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari
(volgens akte verleden bij notaris) van het aanslagjaar, ongeacht het feit of hij al
of niet is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.
Meldingen inzake wijzigingen van de belastbare toestand gebeuren voor 1 januari
van het aanslagjaar.
Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
een tweede verblijf in een verblijfgelegenheid
zoals een huis, villa, bungalow, appartement,
studio evenals voor de tweede verblijven op de
weekendverblijfparken die in vaste- of prefab
materialen opgetrokken zijn en daardoor als
vaste constructies dienen te worden beschouwd
de kampeerhuisjes en de residentiële caravans
in weekendverblijfparken

Jaar
2015
2016
2017
2018
2019

Tarief
800,00 EUR
816,00 EUR
832,50 EUR
849,25 EUR
866,25 EUR

2015
2016
2017
2018
2019

450,00
459,00
468,25
477,75
487,50

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 7
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op het in huur stellen van kamers, is
alleen onderhavige verordening van toepassing.
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Punt 19: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2015-2019 (0020-7342100)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28/05/2010 en 17/02/2012
Decreet d.d. 08/07/2011 tot wijziging van verschillende decreten in het
kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/10/2012 tot wijziging van
verschillende besluiten inzake het toeristische logies en het statuut van
reisbureaus
financiële toestand van de gemeente





Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de kampeerterreinen voor
de aanslagjaren 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/12/2014
houdende voorstel tot
opheffen
en
opnieuw
vaststellen
van
belastingreglementen in 2015
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2014 van de
voorgestelde wijzigingen van belastingreglementen

Om het sociaal kampeertoerisme te promoten, wordt voorgesteld om een
vrijstelling te verlenen voor kampeerautoplaatsen en tenten op tentenweide.
Tevens wordt voorgesteld om een tariefverhoging door te voeren voor:
 verblijfplaats – type kampeerhuisje/stacaravan : 315,00 EUR i.p.v. 286,25
EUR
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verblijfplaats – type toercaravan op jaarplaats : 315,00 EUR i.p.v. 203,00
EUR.
De tarieven worden jaarlijks verhoogd met 2%. Telkens wordt afgerond naar
een veelvoud van 0,25 EUR.

Stemmen

Met 16 stemmen voor, 4 neen-stemmen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul) en 3 onthoudingen (Monika Van Brussel,
Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem).

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 27/01/2014 op de kampeerterreinen voor de
aanslagjaren 2014-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2015.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2015-2019 een belasting geheven op de
kampeerterreinen.
Artikel 3
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Verblijfplaats: dit is een gedeelte van een camping, vakantiepark,
minicamping of verblijfpark, waarop toeristen langer dan zes opeenvolgende
maanden mogen kamperen of verblijven in een mobiel of niet-verplaatsbaar
openluchtrecreatief verblijf.
2. Toeristische kampeerplaats: dit is het gedeelte van de camping, het
vakantiepark of het verblijfpark dat enkel en alleen wordt gebruikt door
toeristen met een eigen mobiel openluchtrecreatief verblijf, uitgezonderd
een stacaravan. Deze kampeerplaats wordt gedurende maximum zes
opeenvolgende maanden aan dezelfde toerist aangeboden. De toerist dient
op het einde van de periode, of wanneer de periode korter is, op het einde
van zijn verblijf, zijn openluchtrecreatief verblijf te verwijderen van de
kampeerplaats.
3. Kampeerplaats voor kortkampeerders: dit is het gedeelte van de camping,
het vakantiepark, de minicamping of het verblijfpark dat enkel wordt
gebruikt door toeristen die op doorreis zijn. Dat doen ze met hun eigen
mobiel openluchtrecreatief verblijf, uitgezonderd een stacaravan.
De
kampeerplaats wordt maximum voor 31 opeenvolgende dagen aan dezelfde
kortkampeerder aangeboden. De toerist dient op het einde van die periode,
of wanneer de periode korter is, op het einde van zijn verblijf, zijn
openluchtrecreatief verblijf te verwijderen van de kampeerplaats.
4. Kampeerautoplaats: dit is het gedeelte van de camping, het vakantiepark,
het kampeerautoterrein of het verblijfpark dat dienst doet als standplaats
voor (uitsluitend) kampeerauto’s. De kampeerautoplaats wordt gedurende
maximum 31 opeenvolgende dagen aan dezelfde toerist aangeboden. De
toerist dient op het einde van die periode, of wanneer de periode korter is,
op het einde van zijn verblijf, zijn openluchtrecreatief verblijf te
verwijderen van de kampeerplaats.
5. Tentenweide: dit is het gedeelte van de camping, vakantiepark, minicamping
of verblijfpark waarop enkel tenten worden toegelaten voor maximum 31
opeenvolgende dagen. De toerist dient op het einde van die periode, of
wanneer de periode korter is, op het einde van zijn verblijf, zijn
openluchtrecreatief verblijf te verwijderen van de kampeerplaats.
6. Mobiel: dit is een tent, een vouwwagen, een kampeerauto, een rijcaravan,
een stacaravan of elk ander vergelijkbaar verblijf.
7. Niet-verplaatsbaar: een chalet, een bungalow, een vakantiewoning, een
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vakantiehuisje, een trekkershut, een paviljoen of elk ander vergelijkbaar
verblijf met een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig
uittreksel waaruit blijkt dat het verblijf vergund is of toch wordt geacht
vergund te zijn.
Artikel 4
Aan de belasting worden onderworpen:
a) alle verblijfplaatsen – type kampeerhuisje/stacaravan
b) alle verblijfplaatsen – type toercaravan op jaarplaats
c) alle toeristische kampeerplaatsen (tot zes maanden)
d) alle plaatsen voor kortkampeerders
Artikel 5
Deze belasting is verschuldigd door de exploitant van de camping op 1 januari van
het aanslagjaar.
Artikel 6
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van het door de campingexploitant
ingediende meldingsformulier, op basis van het aantal vergunde plaatsen en op
basis van de twee controletellingen uitgevoerd in januari en juli van het
aanslagjaar.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Verblijfplaats – type kampeerhuisje/stacaravan

verblijfplaats – type toercaravan op jaarplaats

toeristische kampeerplaats (tot zes maanden)

plaats voor kortkampeerders

Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

Tarief
315,00 EUR
321.50 EUR
328,00 EUR
334,75 EUR
341,50 EUR
315,00 EUR
321.50 EUR
328,00 EUR
334,75 EUR
341,50 EUR
120,00 EUR
122,50 EUR
125,00 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR
120,00 EUR
122,50 EUR
125,00 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR

Artikel 7
Alle vergunde kampeerplaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende
het jaar onbezet blijft.
De belasting is niet van toepassing op het aantal percelen dat gedurende het
aanslagjaar ingevolge sanering of andere gegronde reden niet ter verhuring wordt
aangeboden.
De keuze geschiedt voor 15 februari van het aanslagjaar en is definitief.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
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Punt 20: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende belasting op
de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 (0020-7301000)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Omzendbrief BB 2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992
financiële toestand van de gemeente





beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststellen van de
aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2014

Feiten, context 
en argumentatie 

De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt jaarlijks vastgesteld.
In het nieuw reglement zijn geen wijzigingen aangebracht.

Tussenkomsten

Raadslid Dirk Cattoir die opmerkt dat Bredene met 7% de duurste
kustgemeente is inzake aanvullende belasting op de personenbelasting. Hij
pleit dan ook voor een verlaging van deze belasting door aanvullende
besparingen op o.m. de gratis activiteiten die worden aangeboden door het
gemeentebestuur. Gratis activiteiten waaraan slechts een deel van de
bevolking deelneemt, terwijl iedere inwoner zou genieten van een
belastingverlaging.
Burgemeester Steve Vandenberghe en schepen Deroo die erop wijzen dat de
aanvullende personenbelasting reeds 25 jaar ongewijzigd is en dat zoveel
jaren geleden de belastingen werden verlaagd van 8% naar 7%. Schepen Eddy
Gryson die repliceert dat een verlaging van deze belasting budgettair totaal
onmogelijk is.

Verwijzingsdocumenten
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Voorzitter Kristof Vermeire die naar aanleiding van de opmerking over gratis
activiteiten verwijst naar de oproep van raadslid Cattoir om gratis afval te
gaan storten in het intercommunaal containerpark.
Raadslid Cattoir die dit weerlegt door er op te wijzen dat hij hiermee op een
lacune heeft willen wijzen in de werking van dit intercommunaal
containerpark, dat hij precies telkens voorstander is gebleken van het
principe “de vervuiler betaalt” maar tevens van “ iedereen gelijk voor de
wet”.
Raadslid Kris Opdedrynck die in dit verband aan de sp.a-mandatarissen
vraagt om de sp.a-burgemeester van Oostende te verzoeken om de kosten
waarmee Bredene wordt geconfronteerd door het niet toepassen van het
materialendecreet op het intercommunaal containerpark, voor zijn rekening
te nemen.
Raadslid Tania Janssens die er de aandacht op vestigt dat het Agentschap
Binnenlands Bestuur momenteel, dit in opdracht van minister Homans, een
onderzoek uitvoert naar de gemeenten die de retributie, opgelegd in het
materialendecreet, niet toepassen en dat hieraan ook gevolgen zullen
verbonden zijn.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Monika Van Brussel en Dirk Cattoir)

Besluit

Enig artikel
Er wordt voor het aanslagjaar 2015 een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit
aanslagjaar.
Deze belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het
wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar,
dus in 2014.

Punt 21: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2015 (0020-7300000)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Omzendbrief BB 2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
Wetboek van de inkomstenbelasting van 1992
financiële toestand van de gemeente



Verwijzingsdocumenten



Feiten, context 
en argumentatie 

beslissing van de gemeenteraad d.d.19/12/2013 houdende vaststellen van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2014

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden jaarlijks vastgesteld.
In het nieuw reglement zijn geen wijzigingen aangebracht.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Er worden voor het aanslagjaar 2015 1.775 gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.

Punt 22: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de 1e aanpassing van het meerjarenplan 20142019 bestaande uit de wijziging van de strategische nota, de financiële nota, de motivering van de
wijzigingen en de toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 147 § 1 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s,
gewijzigd bij Ministerieel Besluit d.d. 26/11/2012



Verwijzingsdocumenten








Feiten, context
en
argumentatie














Omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22/03/2013 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en de budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststelling van
het meerjarenplan 2014-2019
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
08/12/2014 van de 1ste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bestaande uit de wijziging van de strategische nota, de financiële nota, de
motivering van de wijzigingen en de toelichting van de aanpassing van het
meerjarenplan
wijziging van de strategische nota, de financiële nota en de motivering van
de wijzigingen van de aanpassing van het meerjarenplan

In zitting d.d. 19/12/2013 heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 20142019 en het budget 2014 goedgekeurd.
De BBC stelt de gemeenteraad in staat te sturen op de hoofdlijnen. De
beleidsrapporten vormen daar een uitwerking van: het bepalen van het beleid
en het evalueren van de beleidsvoering. De beleidsrapporten zijn een
vertaling van de beleidskeuzes van de gemeenteraad en vormen de basis van
het lokaal beleid. De rapporten zijn ruimer dan louter een verzameling van
financiële gegevens.
De aansluiting tussen het budget en het meerjarenplan is een essentiële
voorwaarde voor goed strategisch management. Het budget geeft jaarlijks
concretisering bij de beleidsdoelstellingen en dat gebeurt dan ook binnen de
financiële grenzen die in het meerjarenplan worden goedgekeurd.
Het meerjarenplan kan onderhevig zijn aan een wijziging. Het wordt
opgesteld voor de start van de beleidsperiode (eerste jaar bestuursperiode)
en het klinkt niet onaannemelijk dat er in de loop van de beleidsperiode
bijsturingen nodig kunnen zijn. Het kan aangepast worden wanneer nieuwe
noden, kansen, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan.
Een aanpassing van het meerjarenplan is nodig wanneer het budget niet meer
aansluit bij het meerjarenplan. Deze aanpassing van het meerjarenplan
gebeurt omdat de autofinancieringsmarge door de budgetwijziging kleiner is
dan de originele versie van het meerjarenplan.
De gemeenteraad stelt eerst de aanpassing van het meerjarenplan vast
vooraleer de budgetwijziging wordt goedgekeurd. Het budget en de
budgetwijziging volgen uit het meerjarenplan.
Het beleidsrapport ‘aanpassing van het meerjarenplan’ werd opgesteld
volgens de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting d.d. 08/12/2014
kennis van de 1e aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit
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de wijziging van de strategische nota, de financiële nota, de motivering van
de wijzigingen en de toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan.
 De wijziging van de strategische nota, de financiële nota en de motivering
van de wijzigingen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
maken integrerend deel uit van dit besluit. De gemeenteraad wordt gevraagd
kennis te nemen van de toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019.
 De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de wijziging van de
strategische nota, de financiële nota, de motivering van de wijzigingen en de
toelichting:
1. Wijziging van de strategische nota
In deze aanpassing van het meerjarenplan werden geen wijzigingen
aangebracht aan de strategische nota.
2. Financiële nota
De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:
- Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
Toont de financiële consequenties van de beleidsopties uit de strategische
nota. Het plan toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het
totaal van de ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire
beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen
en andere ontvangsten en uitgaven.
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
De staat van het financieel evenwicht levert het bewijs of een bestuur zijn
financieel evenwicht kan bereiken en bewaren voor de duurtijd van het
meerjarenplan.
Het financieel evenwicht wordt bekeken vanuit twee
invalshoeken : enerzijds is er het toestandevenwicht en anderzijds het
structureel evenwicht. Het eerste evenwicht berekent het resultaat op
kasbasis.
Bij
het
tweede
financieel
evenwicht
wordt
de
autofinancieringsmarge berekend. De combinatie van beide parameters
vormt een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op
korte en lange termijn.
3. Motivering van de wijziging
4. Toelichting
De aanpassing van meerjarenplan wordt verder verduidelijkt in de
toelichting. Naast een aantal verplichte elementen die elke toelichting
moet omvatten, bevat de toelichting alle informatie die relevant is voor
de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen die opgenomen
zijn in het meerjarenplan zelf. Deze aanpassing van het meerjarenplan
bestaat uit volgende onderdelen:
- actualisatie van de financiële risico’s
- interne organisatie
- overzicht entiteiten financiële vaste activa
- fiscaliteit per jaar
- financiële schulden (schema TM2)
 Overzicht financiële evenwicht na aanpassing meerjarenplan 2014-2019
Resultaat op kasbasis na wijziging
Omschrijving
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere (*)
Budgettair resultaat
boekjaar
Gecumuleerd budgettair
resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair
resultaat
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2014
-1.039.540
-2.876.830
1.138.846
-2.777.524

2015
1.496.159
-6.722.784
1.788.804
-3.437.821

2016
1.583.260
-4.471.836
897.841
-1.990.735

15.072.336

12.294.812

8.856.991

12.294.812

8.856.991

6.866.256
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Bestemde gelden
6.742.606
4.460.606
Resultaat op kasbasis
5.552.206
4.396.385
(*) andere omvat o.a. de lenings- en financieringsverrichtingen

2.214.106
4.652.150

Omschrijving
2017
2018
Exploitatiebudget
1.701.427
1.817.661
Investeringsbudget
-2.509.336
-2.059.336
Andere (*)
811.502
212.298
Budgettair resultaat
3.593
-29.377
boekjaar
Gecumuleerd budgettair
6.866.256
6.869.849
resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair
6.869.849
6.840.472
resultaat
Bestemde gelden
2.114.106
2.014.106
Resultaat op kasbasis
4.755.743
4.826.366
(*) andere omvat o.a. de lenings- en financieringsverrichtingen

2019
1.973.941
-665.336
-1.286.692
21.913
6.840.472
6.862.385
1.914.106
4.948.279

De leningen worden niet meer rechtstreeks aangegaan voor specifieke
investeringsprojecten, maar om de thesauriebehoeften te dekken die worden
afgeleid uit het resultaat op kasbasis.
Autofinancieringsmarge na wijziging





Omschrijving
Financieel draagvlak
Netto periodieke leningsuitgaven
Autofinancieringsmarge

2014
-397.425
1.953.269
-2.350.694

2015
2.158.979
2.124.016
34.963

2016
2.267.022
2.235.921
31.101

Omschrijving
Financieel draagvlak
Netto periodieke leningsuitgaven
Autofinancieringsmarge

2017
2.401.119
2.388.190
12.929

2018
2.520.035
2.490.076
29.959

2019
2.622.998
2.535.749
87.249

Bestemde gelden na wijziging
Bestemde gelden zijn geldmiddelen die de gemeenteraad in het
meerjarenplan en in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in
de volgende financiële boekjaren. De bestemde gelden kunnen worden
aangelegd voor de exploitatie, investeringen en andere.
Bestemde gelden
(31/12)
‘Exploitatie’
‘Investeringen’
‘Andere’
Totaal

2014

2015

2016

328.500
4.000.000
2.414.106
6.742.606

146.500
2.000.000
2.314.106
4.460.606

0
0
2.214.106
2.214.106

Bestemde gelden
(31/12)
‘Exploitatie’
‘Investeringen’
‘Andere’
Totaal

2017

2018

2019

0
0
2.114.106
2.114.106

0
0
2.014.106
2.014.106

0
0
1.914.106
1.914.106

Overzicht uitgaven en ontvangsten voor exploitatie/investeringen/andere na
wijziging
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Omschrijving
I. Exploitatie budget
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
a.Belastingen en boetes
b.Algemene
werkingsbijdrage van
andere lokale
overheden
c.Tussenkomst door
derden in het tekort van
het boekjaar
2.Overige
II.Investeringsbudget
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III.Andere (*)
A.Uitgaven
1.Aflossing financiële
schulden
a.Periodieke
aflossingen
b.Niet-periodieke
aflossingen
2.Toegestane leningen
3.Overige transacties
a.Terugbetaling van
borgtochten in
contanten
b.Vorderingen op lange
termijn die binnen het
jaar vervallen
B.Ontvangsten
1.Op te nemen
leningen en leasings
2.Terugvordering van
aflossing van financiële
schulden
a.Periodieke
terugvorderingen
b.Niet-periodieke
terugvorderingen
3.Overige transacties
a.Borgtochten
ontvangen in contanten
b.Vorderingen op lange
termijn die binnen het
jaar vervallen
c.Schenkingen, andere
dan opgenomen in de
exploitatie- of
investeringsontvangsten
IV.Budgettair resultaat
boekjaar
V.Gecumuleerd
budgettair resultaat
vorig boekjaar
VI.Gecumuleerd
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2014
-1.039.540
24.378.997
23.339.457
14.088.920
0

2015
1.496.159
22.604.518
24.100.677
14.991.817
0

2016
1.583.260
23.048.675
24.631.935
15.401.100
0

0

0

0

9.250.537
-2.876.830
2.880.430
3.600
1.138.846
1.550.710
1.550.710

9.108.860
-6.722.784
7.268.284
545.500
1.788.804
1.694.625
1.694.625

9.230.835
-4.471.836
5.386.836
915.000
897.841
1.786.166
1.786.166

1.550.710

1.694.625

1.786.166

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

2.689.556
2.450.000

3.483.429
3.250.000

2.684.007
2.450.000

239.556

233.429

234.007

239.556

233.429

234.007

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

-2.777.524

-3.437.821

-1.990.735

15.072.336

12.294.812

8.856.991

12.294.812

8.856.991

6.866.256
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budgettair resultaat
VII.Bestemde gelden
6.742.606
4.460.606
VIII. Resultaat op
5.552.206
4.396.385
kasbasis
(*) andere omvat o.a. de lenings- en financieringsverrichtingen
Omschrijving
I.Exploitatie budget
C. Uitgaven
D. Ontvangsten
a.Belastingen en boetes
b.Algemene
werkingsbijdrage van
andere lokale
overheden
c.Tussenkomst door
derden in het tekort van
het boekjaar
2.Overige
II.Investeringsbudget
C. Uitgaven
D. Ontvangsten
III.Andere (*)
A.Uitgaven
1.Aflossing financiële
schulden
a.Periodieke
aflossingen
b.Niet-periodieke
aflossingen
2.Toegestane leningen
3.Overige transacties
a.Terugbetaling van
borgtochten in
contanten
b.Vorderingen op lange
termijn die binnen het
jaar vervallen
B.Ontvangsten
1.Op te nemen
leningen en leasings
2.Terugvordering van
aflossing van financiële
schulden
a.Periodieke
terugvorderingen
b.Niet-periodieke
terugvorderingen
3.Overige transacties
a.Borgtochten
ontvangen in contanten
b.Vorderingen op lange
termijn die binnen het
jaar vervallen
c.Schenkingen, andere
dan opgenomen in de
exploitatie- of
investeringsontvangsten
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2.214.106
4.652.150

2017
1.701.427
23.777.368
25.478.795
16.139.848
0

2018
1.817.661
24.358.313
26.175.974
16.673.708
0

2019
1.973.941
24.894.405
26.868.346
17.185.332
0

0

0

0

9.338.947
-2.509.336
2.509.336
0
811.502
1.923.096
1.923.096

9.502.266
-2.059.336
2.059.336
0
212.298
2.023.221
2.023.221

9.683.014
-665.336
665.336
0
-1.286.692
2.121.872
2.121.872

1.923.096

2.023.221

2.121.872

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

2.734.598
2.500.000

2.235.519
2.000.000

835.180
600.000

234.598

235.519

235.180

234.598

235.519

235.180

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
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IV.Budgettair resultaat
boekjaar
V.Gecumuleerd
budgettair resultaat
vorig boekjaar
VI.Gecumuleerd
budgettair resultaat
VII.Bestemde gelden
VIII. Resultaat op
kasbasis
(*) andere omvat o.a. de leningsTussenkomsten











3.593

-29.377

21.913

6.866.256

6.869.849

6.840.472

6.869.849

6.840.472

6.862.385

2.114.106
4.755.743

2.014.106
4.826.366

1.914.106
4.948.279

en financieringsverrichtingen

Raadslid Kris Opdedrynck die meent begrepen te hebben dat de financiering
van het nieuw zwembad wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur,
maar die meent dat het van goed bestuur zou getuigen moest nu reeds een
traject met voortgang zou worden uitgezet voor dit project en dat de
gemeenteraad hierbij ook zeer nauw zou worden betrokken. Daarnaast pleit
het raadslid ook nogmaals voor het beperken van de gemeentelijke bijdrage
aan het Autonoom Gemeentebedrijf waarbij 500.000 EUR een streefcijfer zou
moeten zijn.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het de bedoeling is om de bouw van
het nieuw zwembad zo snel mogelijk voor te bereiden en dat de
gemeenteraad hierbij uiteraard zal worden betrokken. Wat betreft de
bijdrage aan het AGB antwoordt de schepen dat het verminderen van de
gemeentelijke bijdrage een permanent streven is, maar dat is gebleken dat
het genereren van bijkomende inkomsten niet zo evident is.
Raadslid Liesbeth Metsu die namens de CD&V-fractie de aandacht vestigt op
de volgende elementen van voorliggende meerjarenplanning en budget.
Elementen die o.m. speerpunten zijn uit het verkiezingsprogramma van de
CD&V. Het betreft hier o.m. de inhaalbeweging voor sport met de realisatie
van nieuwe accommodatie, de uitvoering van de masterplannen Sas en Dorp,
de investeringen op de wijk Maria-Duyne, de betere toegankelijkheid van
Grasduinen, de bouw van een nieuw zwembad en nieuw woon- en
zorgcentrum met lokaal dienstencentrum. Ook wordt gewezen op de verdere
ondersteuning
van
de
onthaalouders,
de
invoering
van
een
mantelzorgpremie, het optrekken en uitbreiden van de subsidies aan
verenigingen, de volkstuintjes, herinrichting van het containerpark, aankoop
elektrische voertuigen en het project “Zon, Zee, Zorgeloos”. Bovendien
houdt deze meerderheid zijn woord dat er geen nieuwe forfaitaire
gezinsbelastingen worden ingevoerd en dat de onroerende voorheffing en
aanvullende personenbelasting niet worden verhoogd.
Raadslid Tania Janssens die opmerkt dat de opmaak van het budget 2015 niet
is gestart onder een gunstig gesternte. Tijdens het afgelopen jaar werd het
bestuur immers geconfronteerd met beslissingen van andere overheden die
een bijzonder grote impact hebben op de financiële situatie van de
gemeente. Op basis van een goede samenwerking met de coalitiepartner is
men er echter in geslaagd om een budget op te maken waarbij de
fundamentele uitgangspunten van deze meerderheid dezelfde zijn gebleven:
behouden van de dienstverlening, geen afbreuk aan de geplande
investeringen en de fiscale druk in de goede richting kanaliseren. Door o.m.
op zoek te gaan naar andere vormen van financiering en subsidies is men er,
ondanks de ongunstige omstandigheden, in geslaagd om een evenwichtig en
sterk budget voor te leggen. Een sociale, leefbare en actieve gemeente blijft
de grootste betrachting van dit bestuur.
Raadslid Louis Van Belleghem die andermaal pleit voor het afbouwen van het
“gratis-beleid” en bedenkingen formuleert over de investeringen van de
kerkfabriek. Het raadslid meent dat hier nog extra middelen kunnen worden
gegenereerd voor een evenwichtiger budget.
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Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat tegenover een toelage van 10.000 EUR
aan het Vrijzinnig Centrum een totale subsidie staat van 225.387 EUR voor
kerken die leeglopen. Het raadslid pleit er dan ook voor om geen
investeringen meer te doen in de kerken van Bredene-Duinen en Sas en om
de toelagen aan de kerkfabrieken te beperken tot deze van Sint-Rikier, dit
omwille van de historische waarde van deze kerk. In dit verband verwijst het
raadslid naar het gesprek dat hij heeft gevoerd met een lid van het centraal
kerkbestuur dat zelfs voorstander is van de afbraak van de kerk Sint-Jozef
Molendorp.
Schepen Eddy Gryson die repliceert dat de afbraak van deze kerk veel meer
zou kosten aan de gemeenschap dan de nu geplande renovatiewerken.
Bovendien zal de toekomst uitwijzen welke andere bestemmingen nog
kunnen worden gegeven aan dit gebouw. Schepen Gryson pleit dan ook voor
het behoud van dit patrimonium.
Burgemeester Steve Vandenberghe die er nog op wijst dat het Vrijzinnig
Centrum naast subsidies ook aanzienlijke logistieke ondersteuning krijgt en
dat het nieuw gebouw waarin dit centrum huist mee werd gefinancierd door
het gemeentebestuur.
Raadslid Kris Opdedrynck die meent dat hier een oppervlakkige en zelfs
kinderlijke discussie wordt gevoerd en die wijst op de bijzondere waarde van
de kerken als patrimonium, herkenningspunt, dorpsgezicht maar die
bovendien ook voor veel mensen een emotionele waarde heeft.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en MarieJeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de 1e aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast.
De wijziging van de strategische nota, de financiële nota en de motivering van de
wijzigingen van de aanpassing van het meerjarenplan maken integrerend deel uit
van dit besluit.

Punt 23: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de budgetwijziging 2014 bestaande uit de
verklarende nota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

Aanwezig

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

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 154 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s,
gewijzigd bij Ministerieel Besluit d.d. 26/11/2012



Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en
argumentatie









Omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22/03/2013 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en de budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststelling van
het budget 2014
ontwerp van de 1e aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
08/12/2014 van de budgetwijziging 2014 bestaande uit de verklarende nota,
de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging
toelichtende nota i.v.m. verklarende nota financiële nota en toelichting van
de budgetwijziging

In zitting d.d. 19/12/2013 heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 20142019 en het budget 2014 goedgekeurd.
Terwijl het meerjarenplan wordt opgemaakt voor zes jaar wordt het budget
opgemaakt voor een jaar. Het budget concretiseert de langetermijnvisie uit
het meerjarenplan.
Het budget vloeit voort uit het meerjarenplan en moet dus in lijn liggen met
het meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel.
Doorheen de periode van de beleidscyclus is het niet ondenkbaar dat een
wijziging kan optreden. Dat betekent concreet dat de kredieten die voorzien
waren in de planningsdocumenten aangepast moeten worden.
Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de
financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten
ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien.
Vermits de autofinancieringsmarge van het budget 2014 kleiner is dan deze in
het oorspronkelijk meerjarenplan wordt met deze budgetwijziging eerst het
meerjarenplan aangepast.
Het beleidsrapport ‘budgetwijziging’ werd opgesteld volgens de nieuwe regels
van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting d.d. 08/12/2014
kennis van de budgetwijziging 2014 bestaande uit de verklarende nota, de
financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging.
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De verklarende nota en de financiële nota maken integrerend deel uit van dit
besluit. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting
van de budgetwijziging 2014.
De budgetwijziging bestaat uit de verklarende nota, de financiële nota en de
toelichting van de budgetwijziging (zie toelichtende nota die integrerend deel
uitmaakt van dit besluit).
Wijziging van het exploitatiebudget – volgens schema BW1
Beleidsdomein
Algemene
financiering
Algemeen
bestuur,
organisatie en
participatie
Openbare
infrastructuur en
mobiliteit
Parken en
begraafplaatsen
Natuur en
milieubeheer
Veiligheid en
preventie
Economie en
toerisme
Ruimtelijke
ordening
Cultuur en
bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale
dienstverlening
Kinderopvang
TOTAAL

Saldo voor
BW
18.724.436

Uitgaven na
BW
951.595

Ontvangsten
na BW
19.178.008

Saldo na
BW
18.226.413

-5.705.554

6.094.442

403.427

-5.691.015

-506.752

1.047.147

532.295

-514.852

-840.089

920.964

88.425

-832.539

-485.388

1.478.408

979.620

-498.788

-3.451.941

5.948.001

159.260

-5.788.741

-536.324

580.124

46.650

-533.474

-146.731

200.556

62.615

-137.941

-1.114.464

1.399.959

267.770

-1.132.189

-212.090
-937.902
-2.699.609

290.905
1.177.941
2.716.469

77.615
234.289
262.760

-213.290
-943.652
-2.453.709

-490.163
1.597.429

1.572.486
24.378.997

1.046.723
23.339.457

-525.763
-1.039.540

Investeringsbudget na wijziging – volgens schema TB3

Deel 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

Code
28
280
281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

282
283
284/8
22/7

1. Terreinen en gebouwen

220/3229
224/8
23-24
250/5
27

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
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Totaal
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
2.725.880,00
2.725.880,00
1.037.180,00
1.356.650,00
332.050,00
0,00
0,00

0,00
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1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

0,00
0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

2906
21
664

0,00
81.000,00
73.500,00
2.880.430,00

Deel 2: ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

Code

Totaal

28
280
281

0,00
0,00
0,00

282
283
284/8
22/7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

220/3-229
224/8
23-24
250/5
27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B. Overige materiële vaste activa

0,00

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

0,00
0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

176

0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

21
150-1804951/2

0,00
3.600,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

3.600,00

Wijziging van het liquiditeitenbudget – volgens schema BW4

Resultaat op kasbasis

2014

I. Exploitatiebudget (B-A)

-1.039.540,00

A. Uitgaven

24.378.997,00

B. Ontvangsten

23.339.457,00

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

14.088.920,00
0,00
0,00

9.250.537,00

-2.876.830,00
2.880.430,00
3.600,00

III. Andere (B-A)

1.138.846,00

A. Uitgaven

1.550.710,00

1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen
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1.550.710,00
1.550.710,00
0,00

0,00
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3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

2.689.556,00

1. Op te nemen leningen en leasings

2.450.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

239.556,00

a. Periodieke terugvorderingen

239.556,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-2.777.524,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

15.072.336,00

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

12.294.812,00

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

6.742.606,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

328.500,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

4.000.000,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

2.414.106,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

5.552.206,00

Autofinancieringsmarge na wijziging
I Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)

2014 voor BW
2.251.476
23.480.336
21.228.860

2014 na BW
-397.425
23.339.457
23.736.882

21.882.907
654.047
1.964.698
1.310.651
654.047
286.778

24.378.997
642.115
1.953.269
1.311.154
642.115
-2.350.694

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de budgetwijziging 2014.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en MarieJeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2014 vast. De verklarende nota en de
financiële nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 24: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van het budget 2015 bestaande uit de beleidsnota,
de financiële nota en de toelichting van het budget
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikels 148 tot 151 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s,
gewijzigd bij Ministerieel Besluit d.d. 26/11/2012



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en
argumentatie




Omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22/03/2013 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en de budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus
ontwerp van de 1e aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
08/12/2014 van het budget 2015 bestaande uit de beleidsnota, de financiële
nota en de toelichting van het budget
toelichtende nota i.v.m beleidsnota financiële nota en toelichting bij budget

In zitting d.d. 19/12/2013 heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 20142019 en het budget 2014 goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt eerst de aanpassing van het meerjarenplan vast
vooraleer het budget wordt goedgekeurd. Het budget volgt uit het
meerjarenplan.
Terwijl het meerjarenplan wordt opgemaakt voor zes jaar wordt het budget
opgemaakt voor een jaar. Het budget concretiseert de langetermijnvisie uit
het meerjarenplan. Het geeft weer wat ons bestuur wenst te ondernemen
tijdens het dienstjaar om de beleidsdoelstellingen en actieplannen,
geformuleerd in de strategische nota van het meerjarenplan, te realiseren.
De concretisering gebeurt via acties waarvan de nodige financiële middelen
zijn gekoppeld. De kredietautorisatie gebeurt via goedkeuring van het
jaarlijks budget.
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Het budget vloeit voort uit het meerjarenplan en moet dus in lijn liggen met
het meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel. De prioritaire
beleidsdoelstellingen en actieplannen worden overgenomen uit het
meerjarenplan.
De opbouw is gelijkaardig aan deze van het meerjarenplan waarbij enerzijds
ook onderscheid wordt gemaakt tussen prioritaire beleidsdoelstellingen en het
overig beleid. Het budget is ook functioneel ingedeeld volgens
beleidsdomeinen.
Alle verwachte ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie die zijn
opgenomen in het budget zijn transactiekredieten voor de exploitatie. Alle
verwachte ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die zijn opgenomen
in het budget zijn transactiekredieten voor de investeringen. De som van de
transactiekredieten
per
investeringsenveloppe
vormen
het
verbintenissenkrediet.
Het beleidsrapport ‘budget’ werd opgesteld volgens de nieuwe regels van de
beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het budget bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting
van het budget (zie toelichtende nota die integrerend deel uitmaakt van dit
besluit).
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting d.d. 08/12/2014
kennis van het budget 2015.
De beleidsnota en de financiële nota maken integrerend deel uit van dit
besluit. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting
van het budget 2015.
Exploitatiebudget – volgens schema B2
Beleidsdomein
Algemene
financiering
Algemeen
bestuur,
organisatie en
participatie
Openbare
infrastructuur en
mobiliteit
Parken en
begraafplaatsen
Natuur en
milieubeheer
Veiligheid en
preventie
Economie en
toerisme
Ruimtelijke
ordening
Cultuur en
bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale
dienstverlening
Kinderopvang
TOTAAL

Uitgaven
988.780

Ontvangsten
20.363.441

Saldo
19.374.661

6.276.041

413.173

-5.862.868

1.010.201

543.756

-466.445

1.027.911

85.874

-942.037

1.554.686

932.188

-622.498

3.630.106

34.250

-3.595.856

574.892

47.225

-527.667

205.038

58.362

-146.676

1.393.236

258.195

-1.135.041

311.418
1.185.086
2.904.522

71.270
235.692
20.985

-240.148
-949.394
-2.883.537

1.542.601
22.604.518

1.036.266
24.100.677

-506.335
1.496.159

Investeringsbudget – volgens schema TB3
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Deel 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

Code
28
280
281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

282
283
284/8
22/7

1. Terreinen en gebouwen

220/3229
224/8
23-24
250/5
27

2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

Totaal
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
6.977.700,00
6.977.700,00
2.830.000,00
3.757.700,00
390.000,00
0,00
0,00

B. Overige materiële vaste activa

0,00

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

0,00
0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

2906
21
664

0,00
154.000,00
136.534,00
7.268.284,00

Deel 2: ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

Code
28
280
281
282
283
284/8
22/7

Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
490.000,00

220/3-229
224/8
23-24
250/5
27

B. Overige materiële vaste activa

490.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

0,00
0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

176

0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

21
150-1804951/2

0,00
55.500,00
545.500,00

Liquiditeitenbudget – volgens schema B5

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

2015
1.496.159,00

A. Uitgaven

22.604.518,00

B. Ontvangsten

24.100.677,00
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1.a. Belastingen en boetes

14.991.817,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

2. Overige

9.108.860,00

II. Investeringsbudget (B-A)

-6.722.784,00

A. Uitgaven

7.268.284,00

B. Ontvangsten

545.500,00

III. Andere (B-A)

1.788.804,00

A. Uitgaven

1.694.625,00

1. Aflossing financiële schulden

1.694.625,00

a. Periodieke aflossingen

1.694.625,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

3.483.429,00

1. Op te nemen leningen en leasings

3.250.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

233.429,00

a. Periodieke terugvorderingen

233.429,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-3.437.821,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

12.294.812,00

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

8.856.991,00

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

4.460.606,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

146.500,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

2.000.000,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

2.314.106,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.396.385,00

Autofinancieringsmarge
I Financieel draagvlak (A-B)
C. Exploitatieontvangsten
D. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
C. Netto-aflossingen van schulden
D. Nettokosten van schulden
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)

2015
2.158.979
24.100.677
21.941.698
22.604.518
662.820
2.124.016
1.461.196
662.820
34.963

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van het budget 2015.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
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Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en MarieJeanne Colsoul).
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het budget 2015 vast. De beleidsnota en de financiële
nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 25: cultuur - Algemeen. Vaststelling van de lijst van de verenigingen en instellingen die
principieel in aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 01/09/2014
tot 31/08/2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissingen van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 en 10/09/1984
betreffende respectievelijk het vaststellen en wijzigen van een
“gemeentelijk reglement nopens de subsidiëring van verenigingen”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van
de sociaal-culturele verenigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van
sportverenigingen




Feiten, context
en argumentatie



Volgens het cultuurpactdecreet moet iedere overheid die toelagen en
aanmoedigingen verleent aan enkelingen, organisaties of instellingen voor
hun culturele activiteiten ieder jaar als bijlage bij haar budget de
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omstandige lijst van de beneficianten publiceren met opgave van de
toegekende sommen en voordelen. Deze verplichting geldt niet voor die
verenigingen die nominatief in het budget zijn ingeschreven of die op basis
van een door de gemeenteraad vastgesteld reglement worden
gesubsidieerd. In concreto bevinden volgende verenigingen zich in deze
specifieke situatie:
 NSB 14/18 - 40/45, dat de afgelopen jaren forfaitair werd betoelaagd
voor 350 EUR
 vzw Kind en Preventie, dat de afgelopen jaren forfaitair werd betoelaagd
voor 250 EUR.
Los van bovenvermelde wettelijke verplichting om een welbepaalde lijst met
verenigingen door de gemeenteraad te laten vaststellen, is het voor de
administratieve diensten van praktisch nut om over een gecoördineerde lijst
te beschikken met alle principieel door het gemeentebestuur erkende
verenigingen. De erkende verenigingen kunnen op basis van een aantal
gemeentelijke reglementen aanspraak maken op voordelen waar nieterkende verenigingen geen gebruik van kunnen maken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

De gemeenteraad beslist dat volgende verenigingen principieel in aanmerking
komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 01/09/2014 tot
31/08/2015:
A. Instellingen
- Fonds 3de leeftijd Bredene
- Vrijzinnig Centrum Bredene
- vzw Medische Dringende Hulpverlening
- Welzijnswerking Bredene
B. Sociaal-culturele sector
a. Volgens puntensysteem
- 50-actief
- 1001-spellenclub
- Arté 4
- ATB Natuurvrienden
- A. Vermeylenfonds
- BAG
- Breinings Revuutje
- Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
- Curieus
- Davidsfonds Bredene
- Fotoclub Objektiv
- Heemkring Ter Cuere
- Hof Der Prinsen
- Kaartersclub Paviljoentje
- Femma Duinen & Sas
- KVLV
- Markant
- Natuurwerkgroep Bredene
- Muziekateljee
- Okra
- SVV
- Toneelkring Boontje
- Toneelkring De Coulisse
- Toneelvereniging De Klisse
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- Volkshogeschool
- vzw Carpe Diem
- Wijkcomité Sas-Nukker (nieuw)
- Zangkoor Jovo-Sas
- Zangkoor Sint-Rikier
- Ziekenzorg CM
- Zijkant
b. Forfaitair
- Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene
- Jeugdmuziekatelier
C. Dienstverlenende sector
Forfaitair
- Rode Kruis afdeling Bredene
- Gezinsbond
D. Sportsector
- Bredene Sport Running Team
- Bredense Biljartvrienden
- Bredense Bruinvissen vzw
- Club Yellowracing
- Dansstudio Séverine
- De Puinstappers (nieuw)
- Duikernikkers
- FC Bouwvak Bredene
- FC Taxi Otto
- FC Vuurtoren/Monaco
- Gezinsbond
- Handbooggilde Sint-Sebastiaan
- Kaigan No Dojo
- KB D-Glas Bredene
- KSV Bredene vzw
- Kukkiwon Taekwondo
- KVDW Kajakvereniging De Waterratjes
- LRV Ter Duinen
- Myiamoto
- Okra Sport Trefpunt Bredene 55+
- Petanqueclub Camping Park Metsu
- Schaakkring Vliegend Peerd
- Sonkei
- SVV Viva
- Team Singh Boxing Gym vzw (nieuw)
- Teambeaufort.be
- The Reds
- Tortuga Divers Bredene vzw
- Triatlon Team Bredene
- TTC Bredene
- Turnkring Neptunus vzw
- Twins Club
- Vicogne Tennis Club
- VK Uilenspiegel
- Volley Bredene vzw
- vzw Petanqueclub Kerlinga
- Waternikkers
- Wielerclub Wendy Boys
- Wielertoeristen Dunebikers Breduinia vzw
- WTC Astrid
- WTC Parasol
- WTC Puintrappers (nieuw)
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- WWV Inside Outside
- Zeeduveltjes
Wielerclubs
- KVC Duinensprinters Bredene
- KVC De Rappe Sprinters

Artikel 2
De gemeenteraad beslist dat volgende verenigingen principieel in aanmerking
komen voor volgende forfaitaire subsidiëring en/of betoelaging voor de
werkingsperiode 01/09/2014 tot 31/08/2015:
- NSB 14/18 - 40/45: 350 EUR
- vzw Kind en Preventie: 250 EUR.

Punt 26: beleidsondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring van de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 145,146,147,179,243,243 quater en 253 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2014 houdende goedkeuring van
de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene van het
boekjaar 2013
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 27/11/2014 houdende vaststelling van de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/12/2014
houdende voorstel aan de gemeenteraad om de aanpassing van het
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Feiten, context 
en argumentatie











meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 goed te keuren
aangepast meerjarenplan 2014-2019

Sinds 2014 moeten de autonome gemeentebedrijven een meerjarenplan
opmaken overeenkomstig de regels die krachtens de artikels 145, 146, 147,
en 179 van het Gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan van de
gemeente.
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassing van het
meerjarenplan vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
Na de toezending van een beleidsrapport aan het toezicht (gouverneur) moet
een digitaal rapport worden gezonden naar ABB.
Het meerjarenplan en de meerjarenplanaanpassing bestaan uit:
 strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen en beoogd resultaat,
actieplannen, jaarlijkse uitgaven en ontvangsten)
 financiële nota
 toelichting (omgevingsanalyse, financiële risico’s, beleidsdoelstellingen,
info organisatie,…)
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene blijft inzake boekhouding
onderworpen aan de regels van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding
van de ondernemingen en de bijhorende Koninklijke Besluiten, de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vorm, inhoud, controle en
neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.
Door de regels van de BBC te volgen kunnen de autonome gemeentebedrijven
voldoen aan hun verplichtingen van de boekhoudwetgeving.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
27/11/2014 een aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld.
Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 :
 de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt gemotiveerd in de
motiveringnota die is opgenomen in het beleidsdocument
 de gemeenteraad heeft op 22/06/2014 de jaarrekening van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene van het boekjaar 2013 goedgekeurd
 het resultaat van het boekjaar moet worden verwerkt in het
meerjarenplan 2014-2019
 de organieke decreten bepalen immers dat de raad jaarlijks waar nodig,
d.w.z. op die posten waar het nodig is, het meerjarenplan aanpast voor
hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.
Dat betekent dat er jaarlijks minstens een aanpassing van het
meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het budget voor het
volgende boekjaar wordt vastgesteld. Alleen bij de vaststelling van het
budget met betrekking tot het laatste financiële boekjaar van de periode
van het originele meerjarenplan (in casu 2019) is die aanpassing
facultatief
 het budget 2015 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste
meerjarenplan. Het (aangepaste) meerjarenplan is belangrijk om het
financieel evenwicht te kunnen aantonen. Daaruit volgt ook dat de
registraties die aan de basis liggen van de opmaak van het budget 2015
eigenlijk naadloos moeten aansluiten op de registraties die aan de basis
liggen van de gegevens die voor datzelfde boekjaar 2015 zijn opgenomen
in het aangepaste meerjarenplan
 ook als het bestuur voordien al een aanpassing van het meerjarenplan
heeft doorgevoerd om het resultaat van de jaarrekening 2013 te
verwerken, moet het dus nog een aanpassing van het meerjarenplan
opmaken vooraleer het een budget voor boekjaar 2015 kan vaststellen,
ook al past dat budget volgens de voorwaarden van artikel 27 van het
BVR BBC nog in het voordien al aangepaste meerjarenplan
 een nieuw gegeven is dat de organisatoren van de kustjaarbeurs afzien
van verdere organisatie. Dit betekent dat het batig saldo van dit
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evenement wegvalt (cfr. Beleidsdoelstelling BD 2 : commercialisatie en
communicatie van het MEC Staf Versluys/AP 2: organisatie van beurzen in
eigen beheer of in samenwerking met derden/Actie ACT 2 Organisatie
horecabeurs - organisatie kustjaarbeurs)
 inzake gebouwen werd rekening gehouden met inkomsten n.a.v.
gunstig vonnis in het proces over de gevelplaten en uitgaven voor
renovatie gevelpanelen maar doordat de tegenpartij Gurea Composites
beroep aantekent tegen het vonnis en er pas in 2017 zal kunnen worden
gepleit, moet hier een aanpassing gebeuren. De staat van de gevelplaten
is dusdanig dat een vervanging van de gevelplaten in 2015 noodzakelijk
is. Het directiecomité wil dit in 2015 financieren met een lening terwijl
in het meerjarenplan werd uitgegaan van de inkomsten uit de uitvoering
van het vonnis
 de geplande investeringen o.a. in’t Paelsteenveld kunnen voorlopig niet
doorgaan omdat de onderhandeling met MDK (Maritieme Dienst Kust) en
ANB (Agentschap Natuur en Bos) voor een concessie of een
beheersovereenkomst niet afgerond zijn. Dit impliceert dat deze
investering zal worden verschoven naar 2016 (zie beleidsdoelstelling BD 1
– uitbouwen van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf /actieplan
AP -1: structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en
administratief vlak/actie ACT 1: afsluiten van beheersovereenkomst)
 in het meerjarenplan 2014-2019 is de gemeentelijke kapitaalstroom
exploitatie en investeringen afleesbaar.
Financiële risico’s
 in de toelichting bij het meerjarenplan is 10. Financiële risico’s gewijzigd
 het geschil bvba Six – Autonoom Gemeentebedrijf Bredene over de
toewijzing van de opdracht voor het leveren en plaatsen van
zonnepanelen is in het voordeel van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene beslecht door de Raad van State in de procedure ten gronde
 in het kader van het aantrekken van kwalitatieve events bood zich in
2014 de kans aan om als gaststad op te treden voor de organisatie van
een gloednieuw festival nl. Nostalgie Beach Festival aansluitend op het
Afro C Festival. King Entertainment bvba trad hierbij op als organiserend
eventbureau voor radio Nostalgie. Gelet op het overweldigend succes
van o.a. de VIP-arrangementen diende een etage VIP-containerunit te
worden besteld, werden kosten voor de VIP-uitbating gemaakt en
doorgefactureerd. Het nog openstaande bedrag bedraagt 59.061,76 EUR.
De zaakvoerder van King Entertainment bvba heeft laten weten dat hij
beroep heeft gedaan op de Wet op de Continuïteit van ondernemingen
waardoor betalingen worden opgeschort tot april 2015. Het is niet zeker
of het reorganisatieplan tot een goed einde zal leiden en of de
verschuldigde bedragen effectief zullen kunnen worden geïnd.
bvba Foodz die de Bistreau uitbaat blijkt op 06/11/2014 een
betalingsachterstand te hebben van 32.204,50 EUR. Uit telefonisch
contact blijkt dat bvba Foods een liquiditeitsprobleem heeft doordat hij
zelf een groot bedrag tegoed heeft van een Oostendse organisator. Het
directiecomité doet het nodige ter vrijwaring van rechten maar er kan
niet worden uitgesloten dat de uitbating van de Bistreau wordt beëindigd
met weerslag op de inkomsten.
Onmiddellijk na het bezorgen van de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 aan de diensten van de gouverneur bezorgt het autonoom
gemeentebedrijf de gegevens over het vastgesteld beleidsrapport in een
digitaal rapport aan de Vlaamse regering.
Het door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsrapport is pas uitvoerbaar als
de Vlaamse regering in het bezit is van de digitale rapporten. Het autonoom
gemeentebedrijf krijgt hiervan een ontvangstmelding.
Het komt de gemeenteraad toe om de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 goed te keuren.
De bijdragen van de gemeente in het exploitatieresultaat en het
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investeringsbudget van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene zoals eerder
voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 wijzigen niet.
Financiële
gevolgen

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

Raming

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
Bijdrage in kapitaal
0709-99/6590002 0709-99/6640000
aan
andere 37.500 EUR(2014)
225.000 EUR 37.500 EUR(2014)
overheden
voor 37.500 EUR(2015)
2014-2019 37.500 EUR(2015)
specifieke
37.500 EUR(2016)
37.500 EUR(2016)
doeleinden
37.500 EUR(2017)
37.500 EUR(2017)
37.500 EUR(2018)
37.500 EUR(2018)
37.500 EUR(2019)
37.500 EUR(2019)
Bijdrage in het
exploitatieresultaat
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

EB /
IB /
(LB)
IB

0709-99/6590002 EB
692.163
EUR(2014)
705.980
EUR(2015)
720.549
EUR(2016)
728.879
EUR(2017)
745.810
EUR(2018)
763.076
EUR(2019)

692.163
EUR(2014)
705.980
EUR(2015)
720.549
EUR(2016)
728.879
EUR(2017)
745.810
EUR(2018)
763.076
EUR(2019)

Stemmen

Met 17 stemmen voor, 4 neen-stemmen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul) en 2 onthoudingen (Dirk Cattoir en
Monika Van Brussel).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Het
aangepast meerjarenplan maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Bedrag
Begunstigde (en
ondernemingsnummer)
Bijdrage in kapitaal
aan
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene
0874963754
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Budgetsleutel Actiecode Deelof GBB
rapportage

37.500 0709EUR(2014) 99/6590002
37.500
EUR(2015)
37.500
EUR(2016)

+ ev. I.E.
1G.GBB
I.E.VORI.
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37.500
EUR(2017)
37.500
EUR(2018)
37.500
EUR(2019)
Bijdrage
in
het
exploitatieresultaat
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

0709692.163 99/6590002
EUR(2014)
705.980
EUR(2015)
720.549
EUR(2016)
728.879
EUR(2017)
745.810
EUR(2018)
763.076
EUR(2019)

1G.GBB

Punt 27: beleidsondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring van het budget
2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 148,149,150,159,179,243 en 253 quater van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2014 houdende goedkeuring van
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Feiten,
context en
argumentati
e













de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene van het
boekjaar 2013
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 27/11/2014 houdende vaststelling van het budget 2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/12/2014
houdende voorstel aan de gemeenteraad om de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene goed te keuren
budget 2015

Sinds 2014 moeten de autonome gemeentebedrijven een budget opmaken
overeenkomstig de regels die krachtens de artikels 148,149,150,151 en 179 van
het Gemeentedecreet gelden voor het budget van de gemeente.
De raad van bestuur stelt na het meerjarenplan (en –aanpassing) het budget vast
en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
Na de toezending van een beleidsrapport aan het toezicht (gouverneur) moet een
digitaal rapport worden gezonden naar ABB.
Het budget 2015 bestaat uit:

beleidsnota (doelstellingennota: prioritaire beleidsdoelstellingen uit
strategische nota meerjarenplan met actieplannen, acties en uitgaven en
doelstellingenbudget + financiële toestand: vergelijking elementen
financieel evenwicht in budget en meerjarenplan)

financiële nota (exploitatiebudget: uitgaven en ontvangsten per
beleidsdomein, investeringsbudget: nieuwe en lopende investeringen en
liquiditeitenbudget: verwachte geldstromen uit exploitatie, investeringen
en overige (financiering met leningen, aflossing bestaande leningen))

toelichting (verdere uitleg bij exploitatiebudget, investeringsbudget,
gevolgen voor exploitatie, geplande subsidies per beleidsveld, evolutie
liquiditeitenbudget in de tijd).
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene blijft inzake boekhouding onderworpen
aan de regels van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding van de
ondernemingen en de bijhorende Koninklijke Besluiten, de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen inzake de vorm, inhoud, controle en neerlegging
van de jaarrekening en het jaarverslag.
Door de regels van de BBC te volgen kunnen de autonome gemeentebedrijven
voldoen aan hun verplichtingen van de boekhoudwetgeving.
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
27/11/2014 na aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 het budget 2015
vastgesteld.
De aanpassing van het meerjarenplan wordt gemotiveerd in de motiveringnota
die is opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 2014-2019.
Cijfermatige aanpassingen aan het meerjarenplan die impact zullen hebben op
het budget 2015 en die het mogelijk maken om de bijdragen van de gemeente in
het exploitatie-resultaat en het investeringsbudget ongewijzigd te laten.
Impact
2015
Inkomsten Cyclocross werden verhoogd

22.000,00

Prijsstijging consumpties +10% op eigen dranken verkoop

2.500,00

Prijsstijging consumpties +10% op verkoop dranken aan derden

5.000,00

Prijsstijging verhuur zalen +10%

5.000,00

Bijdrage Manifiesta: van een naar twee dagen

5.000,00

Prijsstijging voorstellingen 1,00 EUR per (bezoeker)
Wereldcultuurmarkt: extra standjes + verhoogde prijs
standplaats

6.000,00
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Volgende zaken werden besproken maar bleken niet nodig
door (1)
ACF Catering: voorstel om met 2.000 te verhogen (van 38k
naar 40k)

0,00

Verhoging verwachte inkomsten Horecabeurs (2.500,00)

0,00

Huur kunstwerken: wordt geschrapt

850,00

Huur koffiemachine - nieuw contract

2.000,00

Huur tafellinnen: eigen linnen, wordt niet meer gehuurd

1.500,00

Kosten aangepast in functie van verbruik rapport 30/09/2014
Restaurantkosten: verminderd

1.000,00

Kosten brandstof personenwagen: verminderd

500,00

Garagekosten bedrijfswagens: verminderd

500,00

Verkeersbelasting bedrijfswagens: verminderd

250,00

Nieuwe inschatting investering voorplein
Impact op aflossing kapitaal + intresten

500,00

Lening gevelpanelen: kapitaal wordt terugbetaald vanaf 1 mei
=> 8/12

2.300,00

Idem intresten: 2690 x 8/12

890,00

Intresten lening heraanleg ‘t Paelsteenveld + stroomgroepen:

5.025,00

moest nog worden doorgeschoven naar 2016 (1)
61.815,00








Financiële
gevolgen

Het budget 2015 wordt afgeleid uit en moet passen in het (aangepaste)
meerjarenplan. Het (aangepaste) meerjarenplan is belangrijk om het financieel
evenwicht te kunnen aantonen. Daaruit volgt ook dat de registraties die aan de
basis liggen van de opmaak van het budget 2015 eigenlijk naadloos moeten
aansluiten op de registraties die aan de basis liggen van de gegevens die voor
datzelfde boekjaar 2015 zijn opgenomen in het aangepaste meerjarenplan.
Onmiddellijk na het bezorgen van de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 en het budget 2015 aan de diensten van de gouverneur bezorgt het
autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het vastgesteld beleidsrapport in
een digitaal rapport aan de Vlaamse regering.
Het door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de
Vlaamse regering in het bezit is van de digitale rapporten. Het autonoom
gemeentebedrijf krijgt hiervan een ontvangstmelding.
Het komt de gemeenteraad toe om nadat de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 is goedgekeurd ook het budget 2015 goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
Bijdrage in kapitaal 37.500 EUR
0709-99/6590002
aan
andere
225.000 EUR
overheden
voor
specifieke
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Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0709-99/6640000
37.500 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB
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doeleinden
Bijdrage
in
het
exploitatieresultaat
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

705.980
EUR

0709-99/6590002
705.980 EUR

EB

Stemmen

Met 17 stemmen voor, 4 neen-stemmen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul) en 2 onthoudingen (Dirk Cattoir en
Monika Van Brussel).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het budget 2015 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene. Het budget maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Bedrag
Contractant (en
ondernemingsnummer)
Bijdrage in kapitaal
aan
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene
0874963754
Bijdrage
in
het
exploitatieresultaat
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

Budgetsleutel Actiecode Deelof GBB
rapportage

37.500 0709EUR(2015) 99/6590002

705.980 0709EUR(2015) 99/6590002

+ ev. I.E.
1G.GBB
I.E. VOR.

1 G. GBB

Punt 28: secretariaat - OCMW. Goedkeuring actualisatie meerjarenplan 2014-2019 van het sociaal
verhuurkantoor Bredene - Oostende

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden
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Bevoegdheid




artikel 148 van het OCMW-decreet
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



schrijven d.d. 12/11/2014 van sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende
inzake goedkeuring actualisatie meerjarenplan 2014-2019
beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 06/11/2014 betreffende de actualisatie van het
meerjarenplan 2014–2019
meerjarenplan 2014–2019 van het sociaal verhuurkantoor Bredene – Oostende
(jaarlijkse actualisatie 2014)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/12/2014
houdende advies jaarlijkse actualisatie 2014 van het meerjarenplan 20142019 van het sociaal verhuurkantoor Bredene - Oostende





Feiten, context 
en argumentatie

Het meerjarenplan kan in de loop van de legislatuur waarop het betrekking
heeft onderhevig zijn aan een wijziging of bijsturing behoeven. In
regelgeving wordt tevens aangestuurd op een jaarlijkse herziening van het
meerjarenplan in functie van de opmaak van het budget.
1. Strategische nota
Een aanpassing van het meerjarenplan is eigenlijk een beleidsrapport. Het
omvat minstens volgende onderdelen:
- in voorkomend geval een wijziging van de strategische nota
- het financieel doelstellingenplan (schema M1)
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- een motivering van de wijziging.
In eerste instantie dient in de jaarlijkse herziening van het meerjarenplan
volgens de BBC-regelgeving het resultaat van de jaarrekening verwerkt te
worden. In voorliggende herziening werd dan ook conform de wettelijke
bepalingen de jaarrekening 2013 verwerkt.
De belangrijkste doelstelling, nl. de wijziging in de algemene vergadering van
de OCMW-vereniging werd gerealiseerd. Het OCMW Oostende heeft zich
teruggetrokken ten voordele van het stadsbestuur van Oostende. Naast deze
doelstelling worden er geen nieuwe prioritaire doelstellingen gedefinieerd.
De SVK koepel wil de komende jaren sterk uitbreiden (voor Oostende wordt
een groei van 50 panden op jaarbasis beoogt, voor Bredene een groei van 5
panden).
Het meerjarenplan voorziet ook in de uitbouw van het personeelskader van
het SVK (uitbreiding met huurbegeleiders, technische en administratieve
medewerkers).
2. Financiële nota
Na actualisatie blijft het meerjarenplan gedurende de periode 2014-2019 in
financieel evenwicht omwille van volgende criteria:
4. het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is positief (schema M2)
5. de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar is positief
(schema M2)
6. de som van de autofinancieringsmarges over de hele duur van de
financiële nota is positief (schema M2).
De actualisatie bestaat er voornamelijk in dat de cijfers werden aangepast in
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navolging van de beoogde groei van het patrimonium.
Daarnaast werden de budgetten gelinkt aan personeel aangepast, conform
het vooropgestelde aangroeien van het personeelsbestand.
3. Toelichting
De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante informatie die
noodzakelijk is voor een goed inzicht. In deze actualisatie werd geen
afwijking aangebracht aan de initiële toelichting uit het meerjarenplan 20142019.
 Het SVK vraagt aan het gemeentebestuur om, omtrent de voorgelegde
actualisatie 2014 van het meerjarenplan 2014-2019, een positief advies te
verlenen.
Stemmen

Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Dirk Cattoir en Monika Van Brussel).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de jaarlijkse actualisatie 2014 van
het meerjarenplan 2014-2019 van het sociaal verhuurkantoor Bredene –
Oostende.

Punt 29: technische dienst - Gebouwen. Gemeentelijk containerpark.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Vervanging omheining.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Feiten, context



De oude gevlochten omheining van het gemeentelijk containerpark is aan
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en argumentatie










Financiële
gevolgen

vervanging toe.
In het investeringsprogramma 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien
van 20.000 EUR voor het herstellen of vervangen van de omheining van het
gemeentelijk containerpark. Het transactiekrediet voor 2014 bedraagt
10.000 EUR.
Omschrijving
 leveren en bijkomend plaatsen van een omheining in het type gelaste
staalmat met een hoogte van minstens 2,2 m en circa 6/5/6 mm
 de panelen dienen opgebouwd uit horizontaal ronde stangen van
minimum 6 mm en verticaal ronde stangen van minimum 5 mm en met
mazen van maximum 50 mm breedte en 200 mm hoogte
 de panelen moeten vastgemaakt worden met speciale klemmen en
schroeven op de steunpalen
 de steunpalen mogen zowel vierkant of rechthoekig zijn waarvan een
zijde minstens 60 mm is en de palen moeten een wanddikte hebben van
minimum 2 mm, alsook in een betonfundering geplaatst worden
 het geheel dient verzinkt en gecoat in ralkleur 6009 (groen)
 de onderplaten in beton worden tussen de palen geplaatst onder de
staalmatten en dienen ± 10 cm in de grond gewerkt
 onze technische dienst uitvoering zal instaan voor het verwijderen van de
oude omheining en het plaatsen van een tijdelijke afsluiting, alsook voor
het toegankelijk maken voor een minikraan in samenspraak met de
aannemer.
Vermoedelijke hoeveelheid: ± 145 lm
Volgende gunningscriteria zullen worden gehanteerd:
 prijs: 50 punten
 technische waarde: 50 punten.
Kostprijsraming: 12.200 EUR (incl. btw).
In het ontwerp wijziging meerjarenplan 2014-2019 is een krediet van 12.500
EUR voorzien voor het herstellen/vervangen omheining containerpark.

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

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
12.200 EUR
0309-00/2220400 0309-00/2220400
25.000 EUR
12.500 EUR
(voorzien in het
ontwerp
meerjarenplan
2014-2019)

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (12.200 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering en bijkomend
plaatsing van een omheining op het gemeentelijk containerpark.



Omschrijving
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leveren en bijkomend plaatsen van een omheining in het type gelaste
staalmat met een hoogte van minstens 2,2 m en circa 6/5/6 mm
 de panelen dienen opgebouwd uit horizontaal ronde stangen van
minimum 6 mm en verticaal ronde stangen van minimum 5 mm en met
mazen van maximum 50 mm breedte en 200 mm hoogte
 de panelen moeten vastgemaakt worden met speciale klemmen en
schroeven op de steunpalen
 de steunpalen mogen zowel vierkant of rechthoekig zijn waarvan een
zijde minstens 60 mm is en de palen moeten een wanddikte hebben van
minimum 2 mm, alsook in een betonfundering geplaatst worden
 het geheel dient verzinkt en gecoat in ralkleur 6009 (groen)
 de onderplaten in beton worden tussen de palen geplaatst onder de
staalmatten en dienen ± 10 cm in de grond gewerkt
 onze technische dienst uitvoering zal instaan voor het verwijderen van de
oude omheining en het plaatsen van een tijdelijke afsluiting, alsook voor
het toegankelijk maken voor een minikraan in samenspraak met de
aannemer.
Vermoedelijke hoeveelheid: ± 145 lm
Volgende gunningscriteria zullen worden gehanteerd:
 prijs: 50 punten
 technische waarde: 50 punten.

Punt 30: technische dienst - Nutsvoorzieningen. De Watergroep. Uitvoeren van aanpassingswerken
aan het waterdistributienet n.a.v de riolerings- en bestratingswerken in de Nukkerwijk- en
Europastraat. Goedkeuring van de voorwaarden, plan, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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










Feiten, context 
en argumentatie






Financiële
gevolgen

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/10/2004
houdende toewijzing aan nv Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400
Oostende, 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 studiebureau Plantec van het voorontwerp
riolerings- en bestratingswerken Nukkerwijk- en Europastraat conform het
ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2014 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen, de kostprijsraming (583.581,13 EUR – incl. btw) en
de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van rioleringsen bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat
voorstel
van De Watergroep, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk om naar aanleiding van de
riolerings- en bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat het
waterdistributienet aan te passen

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 20/10/2014 vastgesteld de plannen,
voorwaarden, kostprijsraming (583.581,13 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure) van de opdracht van riolerings- en bestratingswerken in de
Nukkerwijk- en Europastraat.
Naar aanleiding van voornoemde werken wenst De Watergroep over te gaan
tot het aanpassen van het waterdistributienet.
Overzicht en kostprijsraming
Versterkingsleiding (100 m)
 kostprijsraming: 36.969,60 EUR (vallen volledig ten laste van De
Watergroep – renovatieprogramma 2014)
Aanpassen netleiding (20 m) en huisaansluitingen (overkoppelen)
 kostprijsraming: 12.895,00 EUR
 7.737 EUR (60 % ten laste van het solidariteitsfond)
 5.158 EUR (40 % ten laste van de gemeentelijke AIK’s)
 1.537,66 EUR (beschikbare AIK’s: 1.537,66 EUR)
 3.620,34 EUR (ten laste van ons bestuur)
Algemeen totaal: 49.864,60 EUR, waarvan 3.620,34 EUR ten laste van ons
bestuur.

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

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
Aanpassen
49.864,60 EUR 0200-00/2240007
waterdistributienet
waarvan
650.000 EUR
Nukkerwijken 3.620,34 EUR
Europastraat
ten laste van
on bestuur
Stemmen

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240007
Beschikbaar 2015
612.500 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Met algemene stemmen.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt goed het plan, de voorwaarden en kostprijsraming
(49.864,60 EUR) van volgende aanpassingswerken aan het waterdistributienet, uit
te voeren door De Watergroep, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk, naar aanleiding van
de riolerings- en bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat:
 versterkingsleiding (100 m)
 kostprijsraming: 36.969,60 EUR (vallen volledig ten laste van De
Watergroep – renovatieprogramma 2014)
 aanpassen netleiding (20 m) en huisaansluitingen (overkoppelen)
 kostprijsraming: 12.895,00 EUR
 7.737 EUR (60 % ten laste van het solidariteitsfond)
 5.158 EUR (40 % ten laste van de gemeentelijke AIK’s)
 1.537,66 EUR (beschikbare AIK’s: 1.537,66 EUR)
 3.620,34 EUR (ten laste van ons bestuur).

Punt 31: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Juridische
grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat de werken aan de watertoren, die zijn
inziens zeer geslaagd zijn, voltooid zijn en dat werd gestart met de afbraak
van de stelling. Anderzijds heeft de gemeenteraad een in vorige zitting
nieuwe verlichting voor deze watertoren goedgekeurd. Het raadslid wenst nu
te vernemen of voor het plaatsen van deze verlichting opnieuw een stelling
zal moeten worden geplaatst en, in voorkomend geval, wat de kostprijs
hiervan zal zijn.


Schepen Jacques Deroo antwoordt dat de betrokken firma de nieuwe
verlichting slechts binnen enkele maanden kan leveren en dat daardoor geen
gebruik kan worden gemaakt van de eerder geplaatste stelling. De installatie
van de verlichting kan echter gebeuren met een hoogtewerker die aanzienlijk
goedkoper is dan een stelling.
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Punt 32: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Alain Lynneel en Evelyn Vermont, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk regelement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d.28.01/2013

Raadslid Kris Opdedrynck wenst te vernemen of bij de toekenning van de
subsidies voor de uitbreiding van de accommodatie van de Twins met een
kostprijs van 400.000 EUR de nodige aandacht wordt gegeven aan de “de
minimis-regel”. Deze regel beperkt subsidie tot 200.000 EUR over een
periode van 3 jaar. De subsidie die nu zal worden toegekend door het
gemeentebestuur en de provincie moet voor de toepassing van deze regel
immers gecumuleerd worden met eerder en in de toekomst nog te ontvangen
steun/subsidies.


Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het hier een investering betreft van
360.000 EUR waarin gemeente en provincie resp. voor slechts 25.000 EUR en
50.000 EUR tussenkomt.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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