VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/05/2015
Secretariaat - Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het
Gemeentedecreet

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet en Tania Janssens, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 29 van het Gemeentedecreet

Feiten, context en Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om,
argumentatie
ingevolge de hoogdringendheid, volgend punt toe te voegen aan de dagorde van
de zitting van de gemeenteraad van heden:
- Borgstelling door het gemeentebestuur voor een door het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene aangegane lening
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enige artikel
De gemeenteraad besluit om volgend punt toe te voegen aan de dagorde van de
zitting van de gemeenteraad van heden:
- Borgstelling door het gemeentebestuur voor een door het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene aangegane lening.

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/04/2015

Aanwezig

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

Françoise Praet en Tania Janssens, raadsleden

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 27/04/2015 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 22/06/2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
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Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanduiden van
Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019
aangetekend schrijven IMEWO d.d. 09/04/2015

In zitting d.d. 26/05/2014 heeft de gemeenteraad Françoise Praet en Sandy
Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019.
Op maandag 22/06/2015 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van IMEWO plaats met volgende agendapunten:
- Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2014
- Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2014 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
- Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het
boekjaar 2014
- Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.

Stemmen



Besluit

Enig artikel

Met algemene stemmen.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO op maandag 22/06/2015.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IVOO. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 23/06/2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 inzake de deelname aan de
oprichting van IVOO
statuten van IVOO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanstelling van
Françoise Praet en Kimberly Rousselle als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO voor de periode 2014-2019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/11/2014 houdende goedkeuring
agenda buitengewone algemene vergadering van IVOO op 16/12/2014 en
aanstelling plaatsvervanger
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 27/04/2015






Feiten, context 
en argumentatie



De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 Françoise Praet en
Kimberly
Rousselle
aangeduid
als
respectievelijk
effectief
en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO voor de periode 2014-2019.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 24/11/2014 schepen Jens Vanhooren
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO gedurende de periode van
afwezigheid van Kimberly Rousselle.
Op dinsdag 23/06/2015 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van IVOO plaats met volgende agendapunten:
- Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014 (bijlage 2) akteneming
- Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014 (bijlage 3) akteneming
- Jaarrekening per 31/12/2014 (bijlage 4) – goedkeuring
- Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
- Mededelingen en diversen.

Stemmen



Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel



Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IVOO op dinsdag 23/06/2015.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 23/06/2015 en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer
statuten van OVCO
mails OVCO d.d. 29/04, 05 en 13/05/2015



Feiten, context 
en argumentatie





Stemmen

Op dinsdag 23/06/2015 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van OVCO plaats met volgende agendapunten:
- Goedkeuring notulen vorige vergadering
- Verslag van de Raad van Bestuur
- Verslag van de commissaris – revisor
- Jaarrekening 2014/jaarverslag
- Kwijting aan de individuele leden van de Raad van Bestuur en aan de
leden van het Directiecomité met betrekking tot het boekjaar 2014
- Kwijting aan de commissaris – revisor met betrekking tot het boekjaar
2014
- Mededelingen.
Artikel 28 van de statuten welke de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger bepaalt, stelt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigden door de deelnemers per algemene vergadering moet worden
herhaald.
Het college van burgemeester en schepenen draagt raadsleden Alain Lynneel
en Françoise Praet voor als effectieve vertegenwoordigers van ons bestuur
tijdens de algemene vergadering der aandeelhouders van OVCO op dinsdag
23/06/2015.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordigers
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
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Alain Lynneel bekomt 23 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Françoise Praet bekomt 23 stemmen als effectief vertegenwoordiger.

Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de agenda.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Alain Lynneel, raadslid, wonende te Bredene,
Merelstraat 22 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als effectieve vertegenwoordigers voor
de algemene vergadering van OVCO op dinsdag 23/06/2015.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van OVCO op dinsdag 23/06/2015.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Vaststelling van een reglement voor speelstraten

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond





artikel 130 bis en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
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
Koninklijk Besluit d.d. 09/10/1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en eventuele aanpassingen en wijzigingen aan deze besluiten
Ministerieel Besluit d.d. 09/10/1998 tot wijziging van het Ministerieel Besluit
van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot
wijziging van het Ministerieel Besluit van 01/12/1975 tot vaststelling van
bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie











Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer

ontwerpreglement van speelstraten
verslag van de vergadering van de verkeerscommissie (experten) d.d.
23/04/2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot vaststellen van het reglement van speelstraten

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich door de
ondertekening van het tweede Save-Charter met bijhorend actieplan
verkeersveiligheid geëngageerd om de mogelijkheid van speelstraten
bekender te maken.
Een speelstraat is een openbare weg of een gedeelte ervan waar tijdelijk en
tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het
verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding
'speelstraat' en de uren.
Hiervoor dient een speelstraatreglement te worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Het ontwerp van reglement werd besproken met de politie en op 23/04/2015
voorgelegd aan de experten van de verkeerscommissie die geen opmerkingen
hadden.
Wettelijke bepalingen
- In speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden
voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.
- Er mag niet op opritten, voortuinen of andere private eigendommen van
buurtbewoners worden gespeeld. Gedurende de duur van de speelstraat
worden de personen die er spelen gelijkgesteld met voetgangers. De
bepalingen van artikel 42 van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zijn
echter niet van toepassing.
- De straat moet toegankelijk blijven voor bewoners, eigenaars van een
garage in de straat, voetgangers, fietsers, gebruikers van rolschaatsen en
steps en prioritaire diensten. Bestuurders moeten stapvoets rijden, de
doorgang voor voetgangers die spelen vrijlaten, voorrang verlenen en
spelende kinderen niet in gevaar brengen. Fietsers moeten zo nodig
afstappen.
- De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekkens
en plaatsen deze nadien terug op de voorziene plaats.
Wettelijke voorwaarden
- Een speelstraat kan ingericht worden in een straat of wijk met een
overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer, met een
snelheidsbeperking van maximum 50 km/u en waarbij de straat niet
wordt bediend door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk
vervoer.
- De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk
afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren. Er moeten voldoende
hekkens geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
Gemeentelijke bepalingen (voorstel)
- Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 66 % + een stem van de
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bewoners akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand
van een bewonersenquête. Elk huisnummer in een bepaalde straat heeft
hierbij een stem (voor appartementsgebouwen heeft ieder
brievenbusnummer een stem).
- Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd,
mag er speelinfrastructuur geplaatst worden, mits de doorgang van
toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet wordt gehinderd.
Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat moeten
steeds worden achtergelaten buiten de door de hekkens afgebakende
zone.
- De inrichting van de speelstraat kan plaatsvinden tijdens juli en augustus
(zomervakantie) tussen 10 en 22 uur. De aanvraag voor de speelstraat
gebeurt voor maximaal drie opeenvolgende dagen met een maximum van
negen dagen per speelstraat per kalenderjaar. Het college van
burgemeester en schepenen kan beslissen om de inrichting als speelstraat
ook uit te breiden naar de paasvakantie.
- Er mogen geen onveilige verkeerssituaties worden gecreëerd.
- In geval van lange straten of in straten met veel kruispunten bestaat de
mogelijkheid om slechts een deel van de straat als speelstraat in te
richten.
- Straten of delen van straten waar er publieke parkings zijn en straten
met handelszaken en/of geneesheren komen niet in aanmerking, tenzij
de betrokken handelaar of geneesheer zich schriftelijk akkoord verklaart.
- De toelating wordt niet verleend als er andere straten door het inrichten
van de speelstraat niet meer bereikbaar zijn.
- Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal drie
meerderjarige peters/meters (speelstraatverantwoordelijken) die in de
aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De
afspraken tussen gemeente en de peters/meters zullen worden
vastgelegd in een afsprakennota.
- De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten
(plaatsen hekkens, toezicht houden tijdens de speelstraaturen, fungeren
als contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten) en rechten
(verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen via
gemeente).
Verzekering- verzekerde waarborgen
- Belfius verzekeringen kan de activiteiten waarborgen voor een forfaitaire
premie per jaar van 150 EUR.
- Verzekerde waarborgen:
 waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 BA uitbating (bedragen per schadegeval) en BA nalevering (bedragen
per schadegeval en per verzekeringsjaar)
 lichamelijke schade: 1.250.000 EUR
 materiële schade: 250.000 EUR
 zuiver onstoffelijke schade: 250.000 EUR
 toevertrouwd goed: 25.000 EUR
 franchise: 0,00 EUR
 waarborg persoonlijke BA/BA vrijwilligers
 voor schadegevallen onderworpen aan Koninklijk Besluit van
12/01/1984 (privéleven) en/of aan de wet van 03/07/2005 op de
rechten van de vrijwilligers:

lichamelijke schade : 12.500.000 EUR

stoffelijke schade : 625.000 EUR
 franchise in stoffelijke en onstoffelijke schade: 123,95 EUR.
- De verzekerde bedragen voor lichamelijke en stoffelijke schade en de
franchise
worden
gekoppeld
aan
het
indexcijfer
van
de
consumptieprijzen en wijzigen volgens de verhouding die bestaat tussen
het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het
schadegeval zich voordeed en het indexcijfer 119,64 (basis 100 in 1981).
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Financiële
gevolgen

Om nutteloze aanvragen te vermijden kan een plan met de straten die
zijn uitgesloten, worden online gezet.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het reglement
van speelstraat vast te stellen.

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

Raming

Forfaitaire
verzekering
speelstraten
Belfius
Verzekeringen
0405.764.064
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

185 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-99/6120150
3.475,21 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad stelt een reglement voor speelstraten vast. Het reglement
maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Informatiedienst
Technische dienst uitvoering
Technische dienst administratie

Taak
Bekendmaken op gemeentelijke website
Leveren en plaatsen van signalisatie
Opmaken tijdelijke politieverordeningen

Punt 6: 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 ;
Rudi Debeuckelaere, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle,
Liesbeth Metsu, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir, Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul en Evelyn Vermont,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 26/05/2015

9

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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 d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2014 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. 04/05/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
(Nukkerwijkstraat)

Vuurman Armand Machelle, Nukkerwijkstraat 13, heeft gevraagd om t.g.v.
de heraanleg van de Nukkerwijkstraat een parkeerplaats voor personen met
een handicap te voorzien.
De lokale politie heeft vastgesteld dat de aanvrager in aanmerking komt voor
een gepersonaliseerde plaats. Zij is immers rolstoelgebruiker.
De lokale politie adviseert gunstig en stelt een parkeerplaats zo dicht
mogelijk bij de woning voor, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 11.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
(Nukkerwijkstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 18/12/2014 houdende opheffen en
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opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nukkerwijkstraat.
Artikel 2
In de Nukkerwijkstraat, zijde oneven huisnummers, wordt een driehoekige
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht met een breedte van 2 m vanaf 5 m
voor de hoek Europastraat, uitlopend naar de boordsteen tot aan de
Europastraat, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 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 d.d. 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 woningen nr.
50 en nr. 11.
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 d.d. 01/12/1975 voorkomt.

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

Aanwezig

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

Tania Janssens en Françoise Praet, 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 d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Vredestraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Vredestraat)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015

Doordat vaak een mobilhome staat geparkeerd op de hoek van de Vredestraat
en de Oudekreekweg zijn er problemen bij het afrijden van de inritten zowel
van de huizen ernaast en erover en is er gevaar bij het inrijden vanuit de
Oudekreekweg (beperkt zicht).
De lokale politie had voorgesteld om op minstens 5 m van de hoek en
minstens 0,5 à 1 m van de oprit van de ernaast liggende woning
parkeerplaats(en) af te bakenen.
Er is 17,5 m ruimte, voldoende voor twee parkeerplaatsen en de vrij te laten
ruimte op de aansluiting met de Oudekreekweg.
De experten van de verkeerscommissie hebben op 23/04/2015 gunstig advies
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uitgebracht voor het afbakenen van twee parkeerplaatsen en een
hoekarcering tussen de aansluiting van de Vredestraat met de Oudekreekweg
en Vredestraat nr. 46.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Vredestraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 07/08/2015 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Vredestraat.
Artikel 2
In de Vredestraat worden parkeerstroken en parkeergeleiders gemarkeerd,
overeenkomstig het plan, dat integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van wegmarkeringen,
overeenkomstig artikels 75.2 en 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Vredestraat ter hoogte van de zuidelijke aansluiting met de
Oudekreekweg wordt een verdrijvingsvlak ingericht van 2 m breedte x 5 m
lengte, aflopend tot aan de Oudekreekweg.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van wegmarkeringen,
overeenkomstig artikels 75.2 en 77.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 4
In de Vredestraat wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30
km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a en
F4b.
Artikel 5
In de Vredestraat worden aan de zuidkant twee parkeervakken afgebakend
met witte strepen evenwijdig met de as van de rijbaan tussen de inrit van de
woning nr. 46 en het verdrijvingsvlak ter hoogte van de aansluiting met de
Oudekreekweg.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen die de plaats
afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan)
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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, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle,
Liesbeth Metsu, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir, Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul en Evelyn Vermont,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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 d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Schoollaan)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015

Eerder waren meldingen ontvangen dat in de Schoollaan kinderen die uit de
school komen en zich op straat begeven, niet worden gezien door aankomend
verkeer als een auto dicht bij de schoolingang parkeert.
Het plaatsen van gele verkeerspaaltjes op verdrijvingsvlak ter hoogte van de
oostkant van de schoolpoort om parkeren te beletten kan ervoor zorgen dat
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Tussenkomsten












het aankomend verkeer een beter zicht heeft op overlopende kinderen.
De gemeentelijke verkeerscommissie (experten) heeft op 23/04/2015 gunstig
advies verleend voor het plaatsen van gele verkeerspaaltjes op
verdrijvingsvlak ter hoogte van de oostkant van de schoolpoort.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Schoollaan)
op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Raadslid Sandy Dobbelaere die verwijst naar de brief die de ouders van de
leerlingen van “De Zandlopertjes” hebben meegekregen met daarin de
waarschuwing dat het foutief en hinderend parkeren langs het Centrumplein
(o.a. t.h.v. politiecommissariaat) zal worden geverbaliseerd.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat deze opmerking van de
politie terecht is maar dat dit dient gezien in een ruimere context van te
weinig parkeerplaats in de omgeving van het gemeentehuis/de school. Het
college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om het aantal
parkeerplaatsen langs het Centrumplein uit te breiden. Een dossier hierover
zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad in juni. Na het realiseren van
deze aanvullende parkeerruimte zal dan ook duidelijk worden aangeduid
waar en waar niet mag worden geparkeerd. Vaststelling is echter dat ouders
zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wensen te parkeren met chaos en
overtredingen tot gevolg.
Raadslid Sandy Dobbelaere die nog opmerkt dat het sensibiliseren om meer
gebruik te maken van de fiets ook een bijdrage kan leveren tot de veiligheid
in de schoolomgeving.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat hiervoor zowel vanuit
het gemeentebestuur (actie veilig schoolbegin, fietshelmenactie,…) als
vanuit de scholen al diverse initiatieven worden genomen. Problematiek is
echter dat ouders ‟s morgens weinig tijd hebben met als gevolg dat vooral
gebruik gemaakt wordt van de wagen om de kinderen naar school te brengen.
Met het Save-charter dat werd ondertekend door het gemeentebestuur wordt
sterk ingezet op verkeersveiligheid en meer in het bijzonder in de omgeving
van de school.
Raadslid Kris Opdedrynck merkt op dat, net zoals dat ook vroeger het geval
was, kinderen eigenlijk te voet naar school zouden moeten kunnen gaan maar
dat dit meestal te weinig gebeurt door de aanwezigheid van een beperkt
aantal gevaarlijke punten. Het raadslid stelt dan ook voor om op de
wandelroutes naar de scholen deze gevaarlijke punten te inventariseren en
hiervoor dan ook de nodige maatregelen te nemen (toezicht, ingrepen in de
infrastructuur,…).
Burgemeeser Steve Vandenberghe die antwoordt dat het inventariseren reeds
gebeurt in kader van Save-charter, mobiliteitsplan en masterplan met oog op
een preventieve aanpak.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Schoollaan.
Artikel 2
In de Schoollaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
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over de rijbaan aan weerszijden van de aansluiting met de Populierenlaan en
haaks op de rijbaan aan de aansluiting met het Centrumplein.
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 d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Schoollaan, meer bepaald in de rondweg (by-pass) ter hoogte van de
basisschool gemeenschapsonderwijs, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met
verboden rijrichting van de Centrumlaan naar de Populierenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 4
In de Schoollaan is het parkeren verboden tussen de Duinenstraat en de
Populierenlaan, langs weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Schoollaan, meer bepaald op de parkeerstrook, haaks op het gebouw
basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), dit over een lengte van 16
m, is het parkeren voorbehouden aan schoolbussen van maandag tot vrijdag
tussen 8 en 16.30 u en dit vanaf 01/09 tot en met 30/06.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
de onderborden “SCHOOLBUS” en “van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16.30
uur”.
Artikel 6
In de Schoollaan, meer bepaald ter hoogte van de voetgangersingang van het
gebouw basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), wordt
parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 7
In de Schoollaan, meer bepaald aan de noordelijke zijde van de rondweg (bypass) wordt aan de oostzijde van de voetgangersingang van het gebouw
basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), een verdrijvingsvlak van
2 m breed x 3 m lang ingericht.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d.
01/12/1975.
Artikel 8
In de Schoollaan, meer bepaald aan de zuidelijke zijde van de rondweg (by-pass)
ter hoogte van de basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10) worden
vanaf de hoofdingang van de basisschool tot ter hoogte van het postgebouw
dertien individuele parkeerplaatsen ingericht, schuin op de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen die de plaats
afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
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Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zeelaan)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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 d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten




beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Zeelaan)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Zeelaan)

Feiten, context 
en argumentatie

Momenteel wordt in de Zeelaan ter hoogte van de aansluiting met de
Breeweg een doorlopend fietspad gemarkeerd. Het verkeersbord F50 duidt
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echter een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen aan.
Er is ook een tweerichtingsfietspad tussen Zwinstraat en Keerweg (voorrang
voor fietsers die van links komen).
Momenteel is dit niet gereglementeerd.
De gemeentelijke verkeerscommissie (experten) heeft op 23/04/2015 gunstig
advies uitgebracht voor het reglementeren van een doorlopend fietspad in de
Zeelaan t.h.v. de aansluiting met de Breeweg/Zwinstraat.

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 de Zeelaan.
Artikel 2
De Zeelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse witte
onderbroken strepen in de drie asverschuivingen, gelegen tussen de Frankrijklaan
en de Breeweg, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Zeelaan worden wandel- en fietspaden ingericht:
- tussen de Driftweg en de Frankrijklaan aan weerszijden van de openbare weg
- tussen de Breeweg en de Keerweg aan de westelijke zijde van de openbare
weg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D10.
Artikel 4
In de Zeelaan, tussen de Frankrijklaan en de Breeweg, wordt aan de oostelijke
zijde een verplicht fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 5
In de Zeelaan, over het kruispunt met de Breeweg worden haaks over de
rijbaan overlangse markeringen die een fietspad aanduiden aangebracht
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer d.d. 01/12/1975 en gesignaleerd door een verkeersbord B17 met
onderbord M9.
Artikel 6
In de Zeelaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks over
de rijbaan:
- aan de zuidelijke zijde van de aansluiting met de Frankrijklaan;
- aan weerszijden van het kruispunt met de Prinses Marie-Josélaan;
- aan weerszijden van het kruispunt met de Pauwhoflaan;
- ter hoogte van de aansluiting met de Driftweg;
- ter hoogte van de aansluiting met de Keerweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
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politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.

Punt 10: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat). Wijziging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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 d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten






beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende het wijzigen van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen- niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot wijziging van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer op gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie
(Kapelstraat)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015
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Feiten, context 
en argumentatie









In de Kapelstraat, meer bepaald langs de zijde van de oneven huisnummers,
vanaf 35 m voorbij de hoek Koerslaan, richting De Haan, over een lengte van
20 m is het parkeren beperkt tot een maximumduur van 30 minuten
(maandag t/m zondag).
Op de hoek bevindt zich een drempel (parkeerverbod) en een bushalte
waarop ook niet mag worden geparkeerd.
Hierdoor strekt de blauwe zone zich uit voor een aantal inritten waarvoor
niet mag worden geparkeerd.
De bushalte bestrijkt een zone van 30 m vanaf de verkeersdrempel. Hier kan
de blauwe zone komen als de bushalte wordt verplaatst naar de huidige
ervoor liggende blauwe zone.
De Lijn heeft geen bezwaar tegen het verplaatsen van de halte gelet op de
bijzonder lage frequentie van de ritten (driemaal daags) en mits de
inplanting van de paal niet hinderlijk is voor de uitritten.
De gemeentelijke verkeerscommissie (experten) heeft op 23/04/2015 gunstig
advies gegeven voor het verplaatsen van de bushalte naar ter hoogte van de
bakkerij Blancke-Muys (huis nr. 269) en voor het verplaatsen van de blauwe
zone naar de zone tussen verkeersdrempel en huis nr. 269.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen - niet
gehercoördineerde materie (Kapelstraat) te wijzigen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat), wordt als volgt
gewijzigd.
Hoofdstuk V – Stilstaan en parkeren – Verkeersborden
Opheffing
Artikel 12 – E (beperkte parkeerduur)
In de Kapelstraat, meer bepaald langs de zijde van de oneven huisnummers,
vanaf 35 m voorbij hoek Koerslaan, richting De Haan, over een lengte van 20 m,
is het parkeren beperkt tot een maximum duur van 30 minuten (maandag tot en
met zondag), dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975 (blauwe
zone).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot en met
zondag – max. 30 min.”
Vaststelling
Artikel 12 – E (beperkte parkeerduur)
In de Kapelstraat, meer bepaald langs de zijde van de oneven huisnummers,
vanaf de verkeersdrempel op de hoek Koerslaan, richting De Haan, over een
lengte van 28 m, is het parkeren beperkt tot een maximum duur van 30
minuten (maandag tot en met zondag), dit overeenkomstig de bepalingen van
artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
d.d. 01/12/1975 (blauwe zone).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot en
met zondag – max. 30 min.”
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Punt 11: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Oude-Tramstraat)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende het opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Oude-Tramstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Oude-Tramstraat)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015

N.a.v. een vergadering van de wijkraad Dorp werd gevraagd om een in de
Oude-Tramstraat op de aansluiting met de Duinenstraat oversteekplaats voor
voetgangers in te richten met het oog op de veiligheid van voetgangers aan
dit drukke kruispunt.
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De experten van de verkeerscommissie hebben op 23/04/2015 gunstig advies
uitgebracht voor een oversteekplaats voor voetgangers in de OudeTramstraat
t.h.v.
de
aansluiting
met
de
Duinenstraat/Fritz
Vinckelaan/Dorpsstraat.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Oude-Tramstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 27/01/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Oude-Tramstraat.
Artikel 2
In de Oude-Tramstraat wordt vanaf de aansluiting met de Dorpsstraat en
Duinenstraat tot de bocht ter hoogte van huis nr. 17 een verplicht fietspad
ingericht, meer bepaald langs de zijde van de oneven 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 d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Oude-Tramstraat geldt op het fietspad een verbod, in beide richtingen,
voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers vanaf de bocht ter hoogte van het
huis nr. 17 tot aan de aansluiting met de Dorpsstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D10.
Artikel 4
In de Oude-Tramstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met
de as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 5
In de Oude-Tramstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit, meer bepaald op de eerste dwarsparkeerhaven van de
buiten de rijbaan gelegen parking langs de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord.
Artikel 6
In de Oude-Tramstraat is het parkeren toegelaten van 07 tot 00 uur, voor de
duur van maximum 30 minuten, meer bepaald op twee parkeerplaatsen van de
parkeerstrook, die is gelegen langsheen de zijgevel van het huis Duinenstraat nr.
4, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07 tot 00 uur – max.
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30 min.”

Punt 12: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Bloemenlaan)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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 d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer









Verwijzingsdocumenten




beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel om het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Bloemenlaan) vast te stellen
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015

Feiten, context 
en argumentatie

De inwoner van Bloemenaan 6 heeft gemeld dat er door de komst van twee
dokterskabinetten in de Bloemenlaan parkeerproblemen zijn ontstaan en
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vraagt een oplossing.
De politie heeft vastgesteld dat er tot tegen de inritten wordt geparkeerd
waardoor er inderdaad problemen ontstaan bij het oprijden of verlaten van
de inrit en waardoor inwoners parkeerverbod vragen aan een zijde.
Een van de oorzaken van het probleem is dat aan de overkant de
parkeerplaatsen niet correct zijn aangelegd daar ook de loopruimte voor
voetgangers is ingepalmd en bezoekers van de dokterskabinetten tot bijna
tegen de rand van de rijbaan parkeren en zo de uitrijruimte beperken.
Aan de dienst stedenbouw werd gevraagd om dit dossier op te volgen.
De gemeentelijke verkeerscommissie (experten) heeft op 23/04/2015
voorgesteld om bijkomend langs de noordzijde van de inrit van het huis nr. 6
een parkeerverbod van 1,5 m te markeren op de werkelijke rand van de
rijbaan, zonder verlies van parkeerplaatsen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
In de Bloemenlaan, langs de noordzijde van de inrit van het huis nr. 6 is het
parkeren verboden over een lengte van 1,5 m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan overeenkomstig artikel
75.1.2° van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d.
01/12/1975.

Punt 13: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Batterijstraat)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie










Stemmen

Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel Besluit
d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto‟s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk Besluit d.d.
23/03/1998 betreffende het rijbewijs

beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Batterijstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Batterijstraat)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015

In de wijkraad zijn opnieuw signalen gekomen over hoge snelheden in de
Batterijstraat.
De Batterijstraat ligt niet in de bebouwde kom en er gelden meerdere
snelheidsregimes.
Komende vanuit De Haan geldt geen snelheidsbeperking van 50 km/uur.
T.h.v. huis nr. 51 geldt 30 km/uur en tussen het huis nr. 51 en nr. 37 geldt 50
km/uur.
De onaangepaste snelheden bleken ook uit metingen van de lokale politie.
De experten gaan akkoord met het invoeren van 50 km/uur tussen de grens
met De Haan en huis nr. 51 maar willen ook het gedeelte vanaf huis nr. 32 in
zone 50 (i.p.v. de huidige 90 km/uur).
De experten hebben met het oog op het afstemmen van de diverse
snelheidsregimes gunstig advies uitgebracht voor het invoeren van een
snelheidsbeperking 50 km/uur vanaf huis nr. 32 tot 37 en vanaf huis nr. 51
tot aan de grensscheiding met De Haan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Batterijstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Met algemene stemmen.
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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 Batterijstraat.
Artikel 2
In de Batterijstraat wordt een verplicht fietspad ingericht langs de zijde van de
even huisnummers, meer bepaald ter hoogte van de huizen nrs. 66 en 68.
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Batterijstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht, meer bepaald t.h.v. huis nr. 70 en nr. 64.
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 d.d. 01/12/1975.
Artikel 4
De Batterijstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van onderbroken
witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975, meer bepaald in de bocht ter
hoogte van de huizen nrs. 51, 64 en 66.
Artikel 5
In de Batterijstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 30 km/uur, meer
bepaald in de bocht ter hoogte van het huis nr. 51, in beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord C43 –
„30‟.
Artikel 6
In de Batterijstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur, meer
bepaald:
- vanaf huis nr. 51 tot aan de grensscheiding De Haan, in beide richtingen
- vanaf huis nr. 32 tot 64, in beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord C43 –
„50‟.

Punt 14: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sint-Riquierstraat)

Aanwezig

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

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond





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








Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie





beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot vaststellen van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sint-Riquierstraat)
verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 23/04/2015
plan Sint-Riquierstraat

In de Sint-Riquierstraat is er tijdens het ophalen van de kinderen aan de VBS
Dorpslinde door de lokale politie een problematiek vastgesteld van dubbel
parkeren in de ruime omgeving van de school met inbegrip van het einde van
Sint-Riquierstraat. De omleiding door de Dorpsstraat die gepaard ging met
parkeerverbod heeft dit geaccentueerd.
Door het afbakenen van parkeerplaatsen ter hoogte van de garages in de
Sint-Riquierstraat kan de beschikbare parkeerruimte optimaal worden benut
en de toegang tot de aangrenzende garages worden gevrijwaard.
De experten van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) hebben op
23/04/2015 gunstig advies uitgebracht voor het afbakenen van (tien)
parkeerplaatsen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Sint-Riquierstraat) vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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In de Sint-Riquierstraat worden tien individuele parkeervakken afgebakend,
overeenkomstig het plan dat integrerend deel uitmaakt van dit besluit, ter
hoogte van de garages tussen het huis nr. 14 en de achterzijde van de huizen
in de Molenstraat nr. 53 en 55 .
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen die de plaats
afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.

Punt 15: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Gedeeltelijke herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zeelaan-deel 1". Vaststelling bestek, de kostprijsraming en
de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
richtlijn R-ARP-0013-1.0 d.d. 01/10/2001 voor de digitale uitwisseling van
ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Decreet d.d. 27/03/2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009
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Financiële
gevolgen

gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
GRUP “Zeelaan-deel 1”, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op
22/01/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 05/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
ontwerp van bestek voor de opdracht van diensten tot gedeeltelijke
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zeelaan-deel 1”
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2015
houdende voorstel tot gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Zeelaan – deel 1”

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 15.000 EUR voorzien voor het financieren van de herziening van het
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
“Zeelaan-deel
1”.
Het
transactiekrediet 2015 voor deze opdracht van diensten bedraagt 15.000
EUR.
Een gedeeltelijke herziening van het GRUP “Zeelaan-deel 1” (inclusief
opmaak onteigeningsplan) dringt zich op gelet dat in het gebied, begrensd
door de Duinenstraat, Fritz Vinckelaan, ontworpen Zeelaan en ontworpen
Ebbestraat, de woondichtheid van minimaal 25 woningen per ha dient
nagestreefd en dit conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie d.d. 05/10/2006.
Op heden is in een beperkte zone van dit GRUP een grotere dichtheid
voorzien, meer bepaald 70 woningen per ha (zone 7 van het GRUP). Het
merendeel van dit gebied heeft een woondichtheid van 35 woningen per ha
(zone 6 van het GRUP).
Het is de bedoeling de zone, waarin 70 woningen per ha onder de vorm van
meergezinswoningen worden toegelaten, te wijzigen naar een gebied met
een densiteit van 35 woningen per ha onder de vorm van eengezinswoningen.
Het voorgaande impliceert dat een rechtlijnige doortrekking van de Zeelaan
in plaats van een afbuigend tracé dient onderzocht.
Zodoende wordt voor een aaneensluitend woongebied, begrensd door de
Duinenstraat, Fritz Vinckelaan, ontworpen Zeelaan en ontworpen Ebbestraat,
een totaal gebied gecreëerd met een woondichtheid van 35 woningen per ha.
Bijkomend dient voor het gebied ter hoogte van de Darwin-site en de rotonde
Fritz Vinckelaan een meer geschikte ontsluiting op de Zeelaan gezocht.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen het bestek (nr.
RO01/2015), de kostprijsraming (15.000 EUR, incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van
de opdracht van diensten tot gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
“Zeelaan-deel
1”
(inclusief
opmaak
onteigeningsplan).

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

“Zeelaan-

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
15.000 EUR
0610-00/2140007 0610-00/2140007
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deel
1”
gedeeltelijke
herziening

–

Tussenkomsten



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

15.000 EUR

15.000 EUR

Voorzitter Kristof Vermeire die namens de CD&V-fractie het college en de
1°schepen feliciteert met deze aanpassing en de moed om dit RUP te herzien
in functie van de mobiliteit en het beperken van de bouwhoogte in deze
omgeving.

De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. RO/01/2015), de kostprijsraming
(15.000 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van diensten tot
gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Zeelaan-deel 1”, inclusief opmaak onteigeningsplan.
Het bestek (nr. RO/01/2015) maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 16: financiële dienst - Intercommunales. Heropenstelling van het voorstel van Imewo tot
bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Decreet d.d. 06/07/2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 07/04/2015 van Imewo m.b.t. de heropenstelling van het voorstel
tot bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie
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aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/11/2014 houdende het voorstel tot
overname van aandelen Imewo naar aanleiding van de exit van Electrabel nv
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/11/2014 houdende het voorstel tot
bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit
n.a.v. exit Electrabel nv
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2015
betreffende de heropenstelling van het voorstel van Imewo tot bijkomende
kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit
Electrabel nv

De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan
de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Op 31/12/2014 heeft de gemeente volgende aandelenposities in Imewo:

Voor het jaar 2014 werd een interimdividend ontvangen van 113.400 EUR.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 24/11/2014 beslist om in te gaan op het
door de raad van bestuur van Imewo voorgestelde aanbod tot overname van de
aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in Imewo.
De raad van bestuur van Imewo heeft n.a.v. de exit van Electrabel beslist om het
aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te
optimaliseren door middel van een kapitaalverhoging met in een eerste stap de
omzetting van aandelen F en E” naar aandelen A en in een tweede stap de
omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe aandelen A
ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers binnen deze
tweede stap.
De voormelde tweede stap is in functie van de gekende regulatoire
doelverhouding of S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te
situeren versus de geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij bij de toekenning van
de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een
optimale financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen al dan niet
boven de drempel van een derde ten opzichte van de GIK uitkomt. Wat aldus
resulteert in twee mogelijke „regulatoire schijven‟ voor de vergoeding van het
kapitaal.
De voormelde S-factor bedraagt momenteel voor beide activiteiten elektriciteit
en gas van Imewo minder dan 33%. De raad van bestuur heeft bijgevolg beslist de
aandelen E om te zetten naar aandelen A en een eventuele bijkomende (cash)
kapitaalinbreng te voorzien.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 24/11/2014 beslist om niet in te gaan op
het eerste voorstel tot kapitaalverhoging. De beschikbare cashreserves werden
toen aangewend ter financiering van de brandweerkosten.
In het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan
gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als
werkmaatschappij en mede op verzoek van een aantal gemeenten, heeft de raad
van bestuur van Imewo in zitting d.d. 03/04/2015 beslist om de inschrijfperiode
van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen.
Vorig jaar werd beslist dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de
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vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor
latere kapitaalverhogingen zouden behouden. Zo worden deze aandeelhouders
thans opnieuw uitgenodigd voor een tweede ronde.
De gemeente kan een maximale inschrijving uitvoeren van :
- 598.968,94 EUR, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 23.205
aandelen Ae)
- 451.164,09 EUR, activiteit gas (vertegenwoordigd door 16.303 aandelen Ag).
Voornoemde bedragen zijn maximale bedragen. Er kan ingeschreven worden per
veelvoud van de waarde voor een aandeel (elektriciteit: 25,81326 EUR, aardgas:
27,67412 EUR).
De financiële dienst stelt voor om voor een totaal bedrag van 401.155,35 EUR in
te tekenen in deze kapitaalverhoging. Er wordt bijgevolg voorgesteld om
volgende inschrijving uit te voeren:
- 193.599,45 EUR, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 7.500
aandelen Ae)
- 207.555,90 EUR, activiteit gas (vertegenwoordigd door 7.500 aandelen Ag).
De financiële dienst stelt voor om deze kapitaalverhoging te financieren met een
banklening. Bij simulering van een lening op vijftien jaar met vaste rentevoet
van 2,50% geeft dit volgende aflossingstabel weer:

De te verwachten extra inkomsten bij een brutorendement van 5% zijn als volgt:
401.155,35 EUR
Bruto (5%)
20.057,77 EUR
RV (-25%)
-5.014,44 EUR
Netto
15.043,33 EUR
Het nettorendement op het te ontlenen bedrag ligt hoger dan de te betalen
jaarlijkse renteaflossing. Alsook kan een deel van de kapitaalaflossing worden
betaald via deze extra inkomsten. De jaarlijkse netto-uitgave bedraagt
17.356,57 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om in
te gaan op het voorstel van Imewo tot bijkomende kapitaalverhoging in het
kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv voor volgende
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inschrijving:
- 193.599,45 EUR, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 7.500
aandelen Ae)
- 207.555,90 EUR, activiteit gas (vertegenwoordigd door 7.500 aandelen Ag).
Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

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

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
Lening ten laste van
het bestuur
Jaarlijks
dividend
aandelen elektriciteit
Jaarlijks
dividend
aandelen gas

Budgetsleutel

401.155,35 EUR 0040-00/1733000
Budgetwijziging 2015
7.259,98 EUR 0640-00/7500000
Budgetwijziging 2015
7.783,35 EUR 0650-00/7500000
Budgetwijziging 2015

EB /
IB /
(LB)
LB
EB

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Volstorting
deelnemingen
elektriciteit
Volstorting
deelnemingen gas

193.599,45
EUR

Kapitaalaflossing
lening

22.371,01
EUR

Intrestaflossing
lening

10.028,88
EUR

207.555,90
EUR

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
0640-00/2811000
0640-00/281100
Budgetwijziging
Budgetwijziging
2015
2015
0650-00/2811000 0650-00/2811000
Budgetwijziging
Budgetwijziging
2015
2015
0040-00/4233000 0040-00/4233000
Budgetwijziging
Budgetwijziging
2015
2015
0040-00/6500000 0040-00/6500000
Budgetwijziging
Budgetwijziging
2015
2015

EB /
IB /
(LB)
IB

EB

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de heropenstelling van de tijdens
het laatste trimester van 2014 door Imewo aangeboden kapitaalverhoging en
vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de gemeente als volgt
ingeschreven wordt, nl:
- 193.599,45 EUR, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 7.500
aandelen Ae)
- 207.555,90 EUR, activiteit gas (vertegenwoordigd door 7.500 aandelen Ag).
Artikel 2
De gemeenteraad zal een som ten bedrage van 401.155,35 EUR storten uiterlijk
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26/06/2015 op het rekeningnummer BE83 0910 1699 3015 van Imewo.
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Contractant (en
ondernemingsnummer)

Bedrag
(incl. btw)

Budgetsleutel

Actiecode
of GBB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
193.599,45 06401G.GBB
EUR 00/2811000
I.E.KPTL
Budgetwijziging
2015
Volstorting
207.555,90 0650deelnemingen
gas
EUR 00/2811000
Imewo
Budgetwijziging
0215.362.368
2015
Kapitaalaflossing lening
22.371,01 00401G.GBB
EUR 00/4233000
Budgetwijziging
2015
Intrestaflossing lening
10.028,88 0040EUR 00/6500000
Budgetwijziging
2015
Volstorting
deelnemingen
elektriciteit

De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving

Bedrag

Budgetsleutel

Leningen ten laste 401.155,35 0040-00/1733000
van het bestuur
Budgetwijziging
2015
Jaarlijks
dividend
7.259,98 0640-00/7500000
aandelen
EUR Budgetwijziging
elektriciteit
2015
Jaarlijks
dividend
7.783,35 0650-00/7500000
aandelen gas
EUR Budgetwijziging
2015

Actiecode of
GBB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
1G.GBB

Punt 17: financiële dienst - Intercommunales. Voorstel van Finiwo tot intekening op een
kapitaalverhoging Publi-T

Aanwezig

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

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Decreet d.d. 06/07/2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



brief en motiveringsnota d.d. 31/03/2015 van Finiwo betreffende het
voorstel tot intekening op een kapitaalverhoging van Publi-T
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2015
betreffende het voorstel van Finiwo tot intekening op een kapitaalverhoging
Publi-T



Feiten,
context en
argumentati
e










De financieringsintercommunale Finiwo is aandeelhouder van Publi-T. Deze
holding staat in voor de Belgische en publieke verankering van de
transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia (hoogspanning).
Op 31/12/2014 heeft de gemeente volgende aandelenposities in Finiwo:

Publi-T heeft beslist om tot een kapitaalverhoging over te gaan. Aan Finiwo
worden
29.314
aandelen
Publi-T
aangeboden.
Deze
voorliggende
kapitaalverhoging heeft een dubbele aanleiding. Enerzijds de aankomende
terugbetaling van verschillende “Bullet”-bankleningen in september 2015 en
anderzijds de verwachte kapitaalverhoging van Elia rond 2016-2017.
De raad van bestuur van Publi-T heeft het principiële standpunt deze
kapitaaloperatie van Elia in voorkomend geval proportioneel te steunen, zodat
het aandeel van de holding in Elia constant blijft en Publi-T blijvend instaat voor
de Belgische publieke verankering van het transportnet voor elektriciteit.
De raad van bestuur van Publi-T vindt het opportuun nu reeds een
kapitaalverhoging door te voeren. Hiermee zal in september 2015 de hoofdmoot
van de schulden worden terugbetaald, zodat de schuldgraad van Publi-T
drastisch daalt. Op die manier beschikt Publi-T over de mogelijkheid een
gebeurlijke kapitaalverhoging van Elia proportioneel te onderschrijven met
nieuwe bankleningen, waardoor in grote lijnen dezelfde schuldgraad als vandaag

Verslag gemeenteraadszitting 26/05/2015

35









zou worden bereikt.
De raad van bestuur van Finiwo volgt de argumenten van Publi-T en acht het dan
ook aangewezen dat Finiwo intekent op alle aangeboden aandelen. Niet enkel
behoort de Belgische en publieke verankering van Elia tot de kerntaken, de
vooropgestelde inschrijvingsprijs (25,47 EUR) biedt ook zicht op een billijk
rendement (5,30% bruto-rendement op de nieuwe aandelen) en houdt overigens
een latente meerwaarde in ten aanzien van de huidige beurskoers van het Eliaaandeel (40,43 EUR op 10/04/2015). Deze waardering kan aanzien worden als
een onderliggende waarborg.
De gemeenten-deelnemers hebben via deze procedure de kans Finiwo te
verzoeken voor hun rekening bijkomende aandelen Publi-T te verwerven. De
raad van bestuur van Finiwo heeft de proportionele verdeling van de investering
vastgelegd op basis van (1) de beschikbare bedragen op de rekening courant in
de veronderstelling dat de algemene vergadering van 22/06 akkoord gaat met de
door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat en de
uitkering van de beschikbare reserves op de rekening courant en (2) de
verhoudingen binnen de huidige F3-rekeningsector.
De financiering van deze investering is tweevoudig:
- aanwenden van de beschikbare middelen op de rekening courant van Finiwo
(125.546,40 EUR) om een kapitaalverhoging F8 te onderschrijven ter
financiering van een deel van de investering. De inschrijvingsprijs bedraagt
de actiefwaarde van een F3-aandeel, in casu 44,52 EUR. De eigenlijke
kapitaalverhoging op niveau van Finiwo zal in december 2015 worden
uitgevoerd door de raad van bestuur, conform de statutaire bevoegdheden
waarover de raad beschikt, op basis van de antwoorden van de gemeentendeelnemers.
- het saldo (55.791,82 EUR) wordt met een banklening gefinancierd die Finiwo
kan aangaan voor rekening van de gemeenten en waarbij de intrestlasten in
normale omstandigheden kunnen leiden tot een lagere fiscale druk. Een
gebeurlijk fiscaal “voordeel” zal dan uiteraard ook enkel op de gemeenten
worden geïmputeerd die in deze investering stappen.
De te verwachten inkomsten bij een brutorendement van 5,30% zijn als volgt:
Bruto (5,30%)
RV (-25%)
Netto





125.546,40 EUR
6.653,96 EUR
-1.663,49 EUR
4.990,47 EUR

55.791,82 EUR
2.956,97 EUR
-739,24 EUR
2.217,73 EUR

Totaal = 7.208,20 EUR

De banklening zal door Finiwo worden aangegaan na het lanceren van een
aanbesteding. Het is de intentie van de raad van bestuur van Finiwo te opteren
voor een lange termijnlening. De exacte looptijd zal worden gekozen in functie
van de prijszetting.
Bij simulering van een lening op vijftien jaar met vaste rentevoet van 2,50%
geeft dit volgende aflossingstabel weer:
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Rekening houdend met het verwachte brutorendement van 5,30 % kan de
jaarlijkse aflossing van 4.506,11 EUR (kapitaalaflossing + renteaflossing) betaald
worden met het nettodividend (7.208,20 EUR).
Om de financieringskost voor Finiwo zo laag mogelijk te houden, wordt beroep
gedaan op de gemeentelijke waarborgen ten belope van de bedragen die voor
rekening van de gemeenten worden ontleend. Hierbij wil Finiwo aan zo weinig
mogelijk gemeenten bijkomende waarborgen vragen. Er wordt met name aan de
gemeenten gevraagd een deel van de openstaande waarborgen die destijds aan
Finiwo werden toegekend met oog op investeringen in hernieuwbare energie
door middel van een thesaurieprogramma te herkwalificeren als een waarborg
voor een investering in Publi-T door middel van een lange termijnlening.
Daarenboven wordt de mogelijkheid geboden meer aandelen dan proportioneel
te onderschrijven indien deze beschikbaar zouden zijn. Bijkomende aandelen
kunnen beschikbaar zijn indien niet alle gemeenten van Finiwo hun proportioneel
deel opnemen en/of indien andere aandeelhouders van Publi-T niet of onvolledig
intekenen op hun voorbehouden deel. Een gemeente die opteert voor een
overinschrijving heeft in voorkomend geval twee mogelijkheden om de extra
aandelen te financieren. Ofwel door de inbreng van cash-middelen ofwel door
Finiwo te verzoeken voor rekening van de gemeente een groter bedrag te
ontlenen.
De dienst stelt voor om, in voorkomend geval, een extra maximale intekening uit
te voeren van 283.208,20 EUR. Zo kan er steeds beroep worden gedaan op de
gemeentelijke waarborgen.
Bij simulering van een lening op vijftien jaar met vaste rentevoet van 2,50%
geeft dit volgende aflossingstabel weer:
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De te verwachten extra inkomsten bij een brutorendement van 5,30% zijn als
volgt:
283.208,20 EUR
Bruto (5,30%)
15.010,03 EUR
RV (-25%)
-3.752,51 EUR
Netto
11.257,52 EUR
De dienst stelt voor om Finiwo te verzoeken voor rekening van de gemeente het
uiteindelijk toegewezen bedrag van de extra intekening mee te ontlenen. Het
nettorendement op het te ontlenen bedrag ligt hoger dan de te betalen
jaarlijkse renteaflossing, alsook een deel van de kapitaalaflossing kan worden
betaald via deze extra inkomsten. De jaarlijkse netto-uitgave bedraagt 11.616,20
EUR.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om in te
gaan op het voorstel van Finiwo tot intekening op een kapitaalverhoging Publi-T
voor een proportioneel toegewezen bedrag van 181.338,22 EUR, alsook een
eventuele bijkomende intekening van maximum 283.208,20 EUR.

Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

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

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
Overige
lening
ten
laste van het bestuur
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Budgetsleutel

55.791,82 EUR 0640-00/1749000
desgevallend + Budgetwijziging 2015
maximum

EB /
IB /
(LB)
LB

38

283.208,20 EUR
125.546,40 EUR 0640-00/7500000
Budgetwijziging 2015
7.208,20 EUR 0640-00/7500000
desgevallend + Budgetwijziging 2015
maximum
11.257,52 EUR

Dividend R/C
Jaarlijks dividend

EB

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Volstorting
deelnemingen

Kapitaalaflossing
lening

Intrestaflossing
lening

Raming (incl. Budgetsleutel +
btw)
beschikbaar
verbinteniskrediet
181.338,22
0640-00/2811000
EUR
Budgetwijziging
desgevallend
2015
+ maximum
283.208,20
EUR
3.111,31 EUR
0040-00/4249000
desgevallend
Budgetwijziging
+ maximum
2015
15.793,52
EUR
1.394,80 EUR
0040-00/6500900
desgevallend
Budgetwijziging
+ maximum
2015
7.080,21 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0640-00/2811000
Budgetwijziging
2015

EB /
IB /
(LB)
IB

0040-00/4249000
Budgetwijziging
2015
0040-00/6500900 EB
Budgetwijziging
2015

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 verzoekt Finiwo voor rekening van de gemeente de
kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel
toegewezen bedrag van 181.338,22 EUR.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft Finiwo opdracht van dit proportioneel toegewezen bedrag
125.546,40 EUR te financieren door de aanwending van beschikbare middelen op
de rekening courant van Finiwo ter financiering van een kapitaalverhoging Finiwo
“F8”.
Artikel 3
De gemeenteraad verzoekt Finiwo voor rekening van de gemeente een banklening
aan te gaan voor het saldo van 55.791,82 EUR en zich voor dat bedrag
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen tegenover de financiële
instelling die na aanbestedingsprocedure door de raad van bestuur van Finiwo
wordt gekozen als kredietverstrekker.
Artikel 4
De gemeenteraad verzoekt Finiwo een bijkomende kapitaalverhoging van Publi-T
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te onderschrijven, voor een maximum bijkomend bedrag van 283.208,20 EUR.
Voor deze bijkomende investering zal aan Finiwo gevraagd worden om voor
rekening van de gemeente het uiteindelijk toegewezen bedrag van de extra
intekening mee te ontlenen.
Artikel 5
De gemeenteraad herkwalificeert een deel van de openstaande waarborgen die
destijds aan Finiwo werden toegekend met het oog op investeringen in
hernieuwbare energie door middel van een thesaurieprogramma als een waarborg
voor een investering in Publi-T door middel van een lange termijnlening.
Voor het proportioneel toegewezen bedrag wordt er 55.791,82 EUR van deze
339.000,02 EUR uitstaande en niet-opgevraagde waarborgen geherkwalificeerd als
een onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg. Bij een eventuele extra
intekening zal het overige deel van de openstaande waarborgen aangesproken
worden.
Artikel 6
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Bedrag (incl.
Contractant (en
btw)
ondernemings- of
rijksregisternummer)
Volstorting
181.338,22
deelnemingen
EUR
desgevallend
+ maximum
283.208,20
EUR
Kapitaalaflossing
3.111,31
lening
EUR
desgevallend
+ maximum
15.793,52
EUR
Intrestaflossing
1.394,80
lening
EUR
Finiwo
desgevallend
0252.903.744
+ maximum
7.080,21
EUR

Budgetsleutel

Actiecode
of GBB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
0640-00/2811000 1G.GBB
Budgetwijziging I.E.KPTL
2015

0040-00/4249000 1G.GBB
Budgetwijziging
2015

0040-00/6500900
Budgetwijziging
2015

De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving

Bedrag

Overige lening ten
55.791,82
laste
van
het
EUR
bestuur
desgevallend
+ maximum
283.208,20
EUR
Dividend R/C
125.546,40
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Budgetsleutel

Actiecode of DeelGBB
rapportage

+ ev. I.E.
0040-00/1749000 1G.GBB
Budgetwijziging
2015

0640-00/7500000

40

Jaarlijks dividend

EUR Budgetwijziging
2015
7.208,20
EUR
desgevallend
+ maximum
11.257,52
EUR

Punt 18: toerisme - Toerisme. Adviesraad voor toerisme. Vervanging van vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 35 en 200 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/05/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van de statuten van de adviesraad toerisme
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/07/2013 betreffende de
samenstelling van de adviesraad toerisme
mail d.d. 23/02/2015 betreffende de voordracht van een nieuwe
vertegenwoordiger in de adviesraad toerisme voor de N-VA
mail d.d. 12/05/2015 betreffende de voordracht van een nieuwe
vertegenwoordiger in de adviesraad toerisme voor de CD&V





Feiten, context 
en argumentatie



De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 29/07/2013 de afgevaardigden
aangeduid voor de adviesraad toerisme. Volgens de statuten van de
adviesraad toerisme dient de raad samengesteld te zijn uit o.a. een
vertegenwoordiger per politieke fractie die deel uitmaakt van de
gemeenteraad. Voor de N-VA werd Mireille Vanroose aangeduid. Voor de
CD&V werd Jean-Pierre Chielens aangeduid.
Raadslid Kris Opdedrynck heeft via mail laten weten dat de N-VA fractie een
nieuwe vertegenwoordiger wil aanduiden voor de adviesraad toerisme, nl.
Marc Maes.
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Stemmen

Voorzitter Eric Vanbeckevoort heeft via mail laten weten dat de CD&V fractie
een nieuwe vertegenwoordiger wil aanduiden voor de adviesraad toerisme,
nl. Marc Deraedt.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
nieuwe vertegenwoordigers voor de adviesraad toerisme.
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Marc Maes bekomt 23 stemmen als vertegenwoordiger.
 Marc Deraedt bekomt 23 stemmen als vertegenwoordiger.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Marc Maes en Marc Deraedt aan te duiden als leden
van de adviesraad toerisme.

Punt 19: cultuur - Vraag van Rode Kruis Vlaanderen om financiële bijdrage naar aanleiding van
aardbeving in Nepal

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 04/05/2015 van Rode Kruis Vlaanderen betreffende “steun
slachtoffers van de aardbeving in Nepal”
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2015
betreffende voorstel tot financiële bijdrage aan het Rode Kruis Vlaanderen
naar aanleiding van aardbeving in Nepal



Feiten, context 
en argumentatie



Het Rode Kruis Vlaanderen vraagt het gemeentebestuur om steun te bieden
aan de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
Het Rode Kruis Bredene stortte zelf 1.000 EUR en richt zich tot het
gemeentebestuur met de vraag om financiële steun voor het voorzien van
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Financiële
gevolgen

drinkbaar water en het aankopen van survival kits en tenten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 2.500 EUR noodhulp voor de
slachtoffers in Nepal bij budgetwijziging 2015 te voorzien.

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

Raming

Financiële
steun
slachtoffers Nepal –
Rode
Kruis
Vlaanderen

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

2.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB
/ IB
/
(LB)
0160-00/6493150 EB
geen krediet
voorzien
Verschuiven van
2.500 EUR
bij
budgetwijziging
2015

De gemeenteraad beslist om een budget van 2.500 EUR noodhulp vrij te maken
voor de slachtoffers in Nepal en om bij eerstvolgende budgetwijziging het
volgende krediet te verschuiven naar 0160-00/6493150:
2.500 EUR – hulp aan het buitenland (0160-00/6493033).
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Contractant (en
ondernemingsnummer)

Bedrag
(incl.
btw)

Budgetsleutel

Actiecode
of GBB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
Financiële
steun 2.500 EUR 0160slachtoffers Nepal
00/6493150
Rode Kruis Vlaanderen
0461.634.084

Punt 20: technische
vertegenwoordigers

Aanwezig

dienst

-

Milieu.

Milieu-

en

Natuurraad.

(MiNa).

Vervanging

van

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, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle,
Liesbeth Metsu, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir, Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul en Evelyn Vermont,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 35 en 200 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende de vaststelling
van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor natuur en leefmilieu
mails d.d. 23/02, 10 en 30/03/2015 betreffende de aanduiding van nieuwe
vertegenwoordigers in de MiNa-raad door de fractieleider van de politieke
fractie N-VA



Feiten, context 
en argumentatie








Stemmen

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 24/06/2013 de statuten van de MiNaraad vastgesteld met het totaal ledenaantal en het aantal stemgerechtigden
per organisatie.
Op vraag van de fractieleider van de politieke fractie N-VA wordt voorgesteld
om zowel het effectief lid (Mireille Vanroose) als het plaatsvervangend lid
(Michel Adam) te vervangen door twee nieuwe leden van de N-VA binnen de
MiNa-raad.
Door de politieke fractie N-VA worden volgende leden die zonder stemrecht
zullen zetelen in de MiNa-raad aangeduid:
- als effectief lid : Marc Maes
- als plaatsvervangend lid : Sofie Ramboer.
Monique Devuyst geeft aan geen plaatsvervangend lid meer te zijn voor de
politieke fractie CD&V. Zij maakt geen deel meer uit van de MiNa-raad.
Conform artikel 6 van de statuten van de MiNa-raad kan een organisatie een
vernieuwing of vervanging van een mandaat schriftelijk aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad
voorstellen.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
nieuwe vertegenwoordigers van de MiNa-raad
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Marc Maes bekomt 23 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Sofie Ramboer bekomt 23 stemmen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad beslist om Marc Maes en Sofie Ramboer aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de MiNaraad.

Punt 21: technische dienst - Openbare werken. Aanleg van een parking op het domein van het
gemeentelijk sportcentrum (wegenis en riolering). Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en
de wijze van gunnen van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp met inbegrip van
leiding en toezicht

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering
en de
bodembescherming (Vlarebo)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2015
houdende voorstel tot het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp van de aanleg van een parking op
het domein van het gemeentelijk sportcentrum, inbegrepen leiding en
toezicht (bestek nr. OWparksc01/2015) en de kostprijsraming (12.250 EUR,
btw incl.) en van de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking)





Verwijzingsdocumenten




gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977 en latere wijzigingen
ontwerp bestek opdracht van diensten tot aanstellen van een ontwerper voor
het maken van een studie van de aanleg van een parking op het domein van
het gemeentelijk sportcentrum met inbegrip van de opvolging der werken
(OWparksc01/2015)
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Feiten, context 
en argumentatie






Financiële
gevolgen

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 180.000 EUR ingeschreven voor het financieren van de aanleg van een
parking op het domein van het gemeentelijk sportcentrum (studie + werken).
Het transactiekrediet 2015 bedraagt 175.000 EUR. Voorgesteld wordt een
dienstenopdracht toe te wijzen met als voorwerp het maken van een studie
voor de aanleg van deze infrastructuur en dit met inbegrip van de opvolging
der werken.
Deze parking, die een veertigtal plaatsen (inclusief twee parkeerplaatsen
voor andersvaliden) zal voorzien, is eigenlijk een uitbreiding van bestaande
parking gelegen langs de voorzijde van het domein.
Het ontwerpbestek van deze studieopdracht voorziet vier gunningscriteria,
meer bepaald:
 prijs (opgave van een korting op de vaste barema‟s, vastgesteld door de
KVIV) – 25 punten
 projectmethodiek (omstandige omschrijving van de voorgestelde aanpak
met opgave van specifieke taken en methodieken, eventueel vergezeld
van een gedetailleerd stappenplan) – 25 punten
 deskundigheid
en
technische
uitrusting
(opgave
van
een
organisatiestructuur, waaruit voor de opdracht gevende overheid moet
blijken wie, wanneer en hoe wordt ingeschakeld) – 25 punten
 projectreferenties (door beschrijving van minimum vijf recente projecten
van vergelijkbare omvang en/of vergelijkbare deelaspecten dient
aangetoond dat deze binnen de voorop gestelde uitvoeringstermijn
werden uitgevoerd en dat de geraamde prijs en de uiteindelijke kostprijs
slechts in geringe mate van elkaar afweken, dit te staven door
getuigschriften van goede uitvoering en kostenbeheersing, afgeleverd
door betrokken opdrachtgevers) – 25 punten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van het
bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp van de
aanleg van een parking op het domein van het gemeentelijk sportcentrum,
inbegrepen leiding en toezicht, de kostprijsraming (12.250 EUR, incl. btw) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Studie uitbreiden
parkings
domein
gemeentelijk
sportcentrum

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
12.250 EUR
0220-00/2221007 0220-00/2221007
180.000 EUR
175.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

EB /
IB /
(LB)
IB022

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp van de aanleg van een parking op het domein van het
gemeentelijk sportcentrum, inbegrepen leiding en toezicht (bestek nr.
OWparksc01/2015) en de kostprijsraming (12.250 EUR, incl. btw)
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van diensten,
meer bepaald de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Punt 22: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2015. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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





bestek voetpadenprogramma 2015
situatieplannen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende voorstel
tot vaststellen van het bestek, de kostprijsraming (107.060,44 EUR – incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken
tot realisatie van het voetpadenprogramma 2015

Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet van 675.000
EUR voorzien voor het aanleggen en vernieuwen van voetpaden. Het
transactiekrediet voor 2015 bedraagt 100.000 EUR.
Bij het vernieuwen van voetpaden dient rekening gehouden met de toestand
van de rioleringen in de betrokken straten. Sommige voetpaden met
boordstenen en goten zijn verzakt door de slechte toestand van de
rioleringen die er onder of naast liggen. Het heraanleggen van het voetpad
inclusief boordstenen en goten is dan niet verantwoord. Er dient eveneens
rekening gehouden met de ingrepen door nutsmaatschappijen gepland. Bij
iedere aanleg van nieuwe voetpaden worden door de technische
administratie alle nutsmaatschappijen aangeschreven om na te gaan of er
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geen nieuwe leidingen dienen te worden aangelegd in de betrokken zones.
Voorstel programma 2015
Vermoedelijke hoeveelheden (heraanleg)
Guido Gezellestraat even huisnummers, meer bepaald vanaf het huis nr. 54 tot
Dorpsstraat
Uitbreken
367,5 m²
Aanleg goot
175 m
Straatkolken op peil brengen
4 stuks
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
367,5 m²
Aanleg boordstenen IE (overgangsstukken incl.)
175 m
Aansluiten dakafvoer op goot/riolering
4 stuks
Kostprijsraming: 34.955,39 EUR (incl. btw)
Guido Gezellestraat oneven huisnummers, meer bepaald vanaf Molenstraat tot
Dorpsstraat
Uitbreken
394 m²
Aanleg goot
197 m
Straatkolken op peil brengen
4 stuks
Aanleg voetpad (grijze betonstraatstenen 22x22x6)
394 m²
Aanleg boordstenen IE (overgangsstukken incl.)
197 m
Aansluiten dakafvoer op goot/riolering
3 stuks
Kostprijsraming: 37.801,61 EUR (incl. btw)
Schoonheidsleerlaan voor de onderwijsinstelling De Zandlopertjes
Uitbreken
298,3 m²
Aanleg voetpad (oker betonstraatstenen 22x22x6)
298,3 m²
Kostprijsraming: 13.870,95 EUR (incl. btw)
Schoonheidsleerlaan pare huisnummers, meer bepaald vanaf het huis nr. 2 tot nr.
10
Uitbreken
150 m²
Aanleg voetpad (oker betonstraatstenen 22x22x6)
150 m²
Kostprijsraming: 6.975 EUR (incl. btw)
Schoonheidsleerlaan, onpare huisnummers, meer bepaald tussen de huizen nrs. 1
en 3
Uitbreken
156 m²
Aanleg voetpad (oker betonstraatstenen 22x22x6)
156 m²
Aanleg boordstenen ID4
10 m
Kostprijsraming: 7.504 EUR (incl. btw).
 Totale kostprijsraming: 107.060,44 EUR (incl. btw).
 Het transactiekrediet voor 2015 bedraagt slechts 100.000 EUR. In het
bijzonder bestek voetpadenprogramma 2015 is opgenomen dat het
gemeentebestuur het recht behoudt om de volledige opdracht niet of slechts
gedeeltelijk toe te wijzen.
 Wanneer zou blijken dat de ingediende offerte van de voordeligste,
regelmatige aanbieder het beschikbaar krediet overschrijdt, kan deze
opdracht van werken worden gereduceerd.



Financiële
gevolgen

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

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
Voetpadenprogramma 107.060,44 0200-00/2240207
2015
EUR
675.000 EUR
Stemmen

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240207
100.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Met algemene stemmen

Verslag gemeenteraadszitting 26/05/2015

48

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het bestek (2015/TD/voetpaden), de kostprijsraming
(107.060,44 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van
werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2015. Het bestek
(2015/TD/voetpaden) maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 23: technische dienst - Gebouwen. Slopen vroegere gemeentelijke werkhuizen en bunker
gelegen Polderstraat 161. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen
van de opdracht van diensten tot opmaak studie en sloopinventaris met inbegrip van leiding, toezicht
en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




Welzijnswet d.d. 04/08/1996, zijn uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen en latere wijzigingen
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering
en de
bodembescherming (Vlarebo)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/02/2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (Vlarema)






Verwijzings-



gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij Koninklijk Besluit d.d.
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documenten







Feiten, context 
en argumentatie








26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/03/2009
houdende toestemming aan club Yellow Racing om gratis gebruik te maken
van de hangar van de vroegere gemeentelijke werkhuizen
leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris, uitgegeven door OVAM
ontwerp bestek opdracht van diensten tot opmaak van een studie voor het
slopen van de oude gemeentelijke werkhuizen en bunker gelegen
Polderstraat 161 (inbegrepen sloopinventaris, veiligheidscoördinatie ontwerp
en verwezenlijking, leiding en toezicht) – nr. Gogw01/2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende voorstel
tot vaststellen van het bestek (nr. Gogw01/2015) van de opdracht van
diensten tot opmaak van een studie van de werken tot het slopen van de
vroegere gemeentelijke werkhuizen en bunker, gelegen Polderstraat 161
(inbegrepen
opmaak
sloopinventaris,
leiding,
toezicht
en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking), de kostprijsraming
(17.000 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen, meer bepaald
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Het gebouw gelegen Polderstraat 161, gekadastreerd 1° afdeling, sectie B,
nr. 463/02R, eigendom van ons bestuur, waar vroeger de gemeentelijke
werkhuizen waren ondergebracht, heeft momenteel geen noemenswaardige
bestemming meer. In een beperkt gedeelte van het pand is materiaal van de
technische dienst uitvoering gestapeld en verder wordt de hangar gebruikt
door de club Yellow Racing, een vereniging die het rijden met elektro wagens
beoefent.
Het algemeen gemeentelijk financieel evenwicht in acht nemend is het
aangewezen deze vroegere bedrijfsgebouwen en bunker, die zich eveneens
op dit domein bevindt, te slopen en de desbetreffende grond te verkopen.
Voor het afbreken van dit pand is het, overeenkomstig het Vlarema, verplicht
een sloopinventaris te laten opmaken, dit door een architect of deskundige.
Immers, het gaat i.c. over de afbraak van een gebouw met een volume van
meer dan 1.000 m³ die geen woonfunctie heeft. Deze inventaris is een
oplijsting van alle afvalstoffen, die kunnen worden verwacht bij geplande
sloopwerken.
Omdat bij sloopwerken zeer omzichtig tewerk dient gegaan – de kans dat
bijvoorbeeld asbest wordt aangetroffen is niet denkbeeldig – is het, in het
belang van de veiligheid, opportuun een opdracht van diensten toe te wijzen
met als voorwerp het opmaken van een studie van deze sloopwerken met
inbegrip van een sloopinventaris, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking.
Het ontwerp van lastenboek van deze dienstenopdracht voorziet vier
gunningscriteria, meer bepaald:
 Prijs (25 punten)
 Sloopinventaris
Opgave forfaitaire prijs
 Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
Opgave van een ereloonpercentage (minimum 0,5 en maximum 1 %)
 Rest van de dienstenopdracht
Opgave van een korting op de vaste barema‟s, vastgesteld door de
KVIV (maximum 10 %)
 Projectmethodiek (25 punten)
Omstandige omschrijving van de voorgestelde aanpak met opgave van
specifieke taken en methodieken, eventueel vergezeld van een
gedetailleerd stappenplan
 Deskundigheid en technische uitrusting (25 punten)
Opgave van een organisatiestructuur, waaruit voor de opdrachtgevende
overheid moet blijken wie, wanneer en hoe wordt ingeschakeld
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Financiële
gevolgen

Projectreferenties (25 punten)
Door beschrijving van minimum vijf recente projecten van vergelijkbare
omvang en/of vergelijkbare deelaspecten dient aangetoond dat deze
binnen de voorop gestelde uitvoeringstermijn werden uitgevoerd en dat
de geraamde prijs en de uiteindelijke kostprijs slechts in geringe mate
van elkaar afweken, dit te staven door getuigschriften van goede
uitvoering
en
kostenbeheersing,
afgeleverd
door
betrokken
opdrachtgevers.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is geen krediet voorzien
voor het slopen van de vroegere gemeentelijke werkhuizen en bunker
(studieopdracht + slopingswerken). Voorgesteld wordt krediet te voorzien via
kredietverschuiving binnen het investeringsbudget:
- 20.000 EUR van OV Prinses Elisabethlaan (ter hoogte van KW IBIS) –
budgetsleutel 0670-00/2289300 naar afbraak site oude gemeentelijke
werkhuizen – budgetsleutel 0680-00/2221007
- 70.000 EUR van bestratings- en rioleringswerken Nukkerwijk- en
Europastraat – budgetsleutel 0200-00/2240007 naar afbraak site oude
gemeentelijke werkhuizen – budgetsleutel 0680-00/2221007
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van het
bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een studie van de
werken tot het slopen van de vroegere gemeentelijke werkhuizen en bunker,
gelegen Polderstraat 161 (inbegrepen opmaak sloopinventaris, leiding,
toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking), de
kostprijsraming (17.000 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen, meer
bepaald onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en
tot het voorzien van krediet via budgetwijziging 2015.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Afbraak site oude
gemeentelijke
werkhuizen
–
studie
en
slopingsinventaris

Tussenkomsten









Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
17.000 EUR
0680-00/2221007 0680-00/2221007
geen krediet
geen krediet
voorstel GR
voorzien krediet
bij
budgetwijziging
2015

EB /
IB /
(LB)
IB

Raadslid Louis Van Belleghem die wenst te vernemen welke bestemming zal
worden gegeven aan deze gronden.
Schepenen Erwin Feys en Jacques Deroo die antwoorden dat het deel vanaf
de Polderstraat tot aan de huidige inkompoort zal worden ingericht als
groenzone. Het overige gedeelte zal worden verkocht als bouwgrond voor een
meergezinswoning met drie verdiepingen + technisch verdiep, analoog met
het gebouw aan de overzijde.
Raadslid Louis Van Belleghem vraagt waarom de sloop niet wordt overgelaten
aan de toekomstige bouwpromotor.
1°schepen Erwin Feys antwoordt dat het hier een vestzak-broekzakoperatie
betreft aangezien bouwpromotoren de kost voor de sloop zullen incalculeren
in hun aanbod. Bovendien is er gebleken dat het hier een gemetselde bunker
betreft, waardoor de sloopkost merkelijk lager zal liggen dan was voorzien.
Schepen Eddy Gryson die nog aanvult door erop te wijzen dat een deel van
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huidige site zal worden omgevormd tot openbaar domein/groenzone wat zou
impliceren dat de koper ook de sloopkosten voor zijn rekening zou moeten
nemen van het deel dat straks openbaar domein wordt.
Raadslid Dirk Cattoir vraagt of er een oplossing zal zijn voor de club Yellow
Racing die momenteel nog gebruik maakt van de vroegere hal.
Burgemeester Steve Vandenberghe en schepen Jacques Deroo die antwoorden
dat deze club wist dat dit gebruik van tijdelijke aard was, maar dat
niettemin mee zal gezocht worden naar oplossingen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast het bestek (nr. Gowg01/2015) van de opdracht van
diensten tot opmaak van een studie van de werken tot slopen van de vroegere
gemeentelijke werkhuizen + bunker, gelegen Polderstraat 161 (inbegrepen
opmaak sloopinventaris, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking), de kostprijsraming (17.000 EUR, incl. btw) en de wijze van
gunnen, meer bepaald onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Het bestek en de leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris maken
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist via budgetwijziging 2015, krediet te voorzien voor het
financieren van de opdracht van diensten, uiteengezet in artikel 1 hiervoor en
voor de slopingswerken.
Detail

20.000 EUR van OV Prinses Elisabethlaan (ter hoogte van KW IBIS) –
budgetsleutel 0670-00/2289300 naar afbraak site oude gemeentelijke
werkhuizen – budgetsleutel 0680-00/2221007

70.000 EUR van bestratings- en rioleringswerken Nukkerwijk- en
Europastraat – budgetsleutel 0200-00/2240007 naar afbraak site oude
gemeentelijke werkhuizen – budgetsleutel 0680-00/2221007.

Punt 24: technische dienst - Openbare werken. Aanleg van een parking in de Schoonheidsleerlaan.
Vaststelling 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, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle,
Liesbeth Metsu, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir, Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul en Evelyn Vermont,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, 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




plan aanleg parking Schoonheidsleerlaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/05/2015
houdende voorstel tot vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming
(35.593,06
EUR
–
incl.
btw)
en
de
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van werken voor de realisatie van een parking in
de groenzone Schoonheidsleerlaan, gelegen naast de onderwijsinstelling De
Zandlopertjes

Feiten, context 
en argumentatie

In de Schoonheidsleerlaan heerst er tijdens het schooljaar een
verkeersproblematiek. Wanneer schoolgaande kinderen worden afgezet of
opgehaald, is de doorstroming van het verkeer niet gewaarborgd. Door
gebrek aan parkeergelegenheid wordt wild geparkeerd waardoor een
onveilige situatie wordt gecreëerd.
Naast de onderwijsinstelling De Zandlopertjes wijk Groenendijk ligt nog een
braakliggend stuk grond, eigendom van de gemeente. Wanneer op deze zone
een parking wordt aangelegd kan de verkeerschaos opgelost worden en zo
een doorstroming van verkeer gewaarborgd blijven. De aanleg van de
parking kan worden uitgevoerd in eigen regie. Grontmij heeft een plan
opgemaakt voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. Het
plan voorziet een parkeergelegenheid voor 27 auto‟s, uitvoering in dolomiet,
biggenruggen en lage siergrassen met vier bomen.
Detail werken/diensten/leveringen
 vijf bomen (Acer campestre “Elsrijk”)
 114 stuks biggenruggen
 ± 690 m² afvoeren van grond
 21 m³ dolomiet 0/15
 83 m³ dolomiet 5/15
 138 m³ steenslag fundering
 690 m² geotextiel
 30 uur huur kraan en wals + bestuurder.
Kostprijsraming: 35.593,06 EUR (incl. btw).






Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)
parking
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Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
35.593,06
0200-00/2240107

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107

EB /
IB /
(LB)
IB

53

Schoonheidsleerlaan
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

EUR

470.000 EUR

95.000 EUR

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (35.593,06 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken
voor de realisatie van een parking in de groenzone Schoonheidsleerlaan, gelegen
naast de onderwijsinstelling De Zandlopertjes.
Detail werken/diensten/leveringen:
 vijf bomen (Acer campestre “Elsrijk”)
 114 stuks biggenruggen
 ± 690 m² afvoeren van grond
 21 m³ dolomiet 0/15
 83 m³ dolomiet 5/15
 138 m³ steenslag fundering
 690 m² geotextiel
 30 uur huur kraan en wals + bestuurder.

Punt 25: beleidsondersteuning - Borgstelling door het gemeentebestuur voor een door het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene aangegane lening

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 232 tot 236 en 310 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende wijziging van de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene met ingang van
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Feiten, context 
en argumentatie








01/01/2014
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van een nieuwe beheersovereenkomst Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene- gemeente Bredene
beslissing van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 07/05/2015 houdende toewijzing van de lening voor de
financiering van de vervanging van gevelplaten van het MEC Staf Versluys en
de heraanleg van het evenementenplein
offerte d.d. 21/04/2015 van Belfius Bank nv i.h.k.v. de opdracht van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene betreffende de opname van een nieuwe
lening voor de vervanging van gevelplaten van het MEC Staf Versluys en de
heraanleg van het evenementenplein
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/05/2015
houdende voorstel tot borgstelling door het gemeentebestuur voor een door
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene aangegane lening bij Belfius Bank nv
Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
07/05/2015 beslist om een lening op te nemen bij Belfius Bank nv met een
duurtijd van tien jaar met herziening van drie jaar voor de financiering van
de vervanging van gevelplaten van het MEC Staf Versluys (perceel 1 met
geraamd bedrag van 67.211,40 EUR) en de heraanleg van het
evenementenplein (perceel 2 met geraamd bedrag van 33.605 EUR) op basis
van een marge uitgedrukt in +70 Bp. Het totaal bedrag is 100.816,40 EUR.
De indicatieve rentevoet op tien jaar met een driejaarlijkse herziening op
vandaag is 0,868 % (op basis van de rentevoeten van 04/05/2015, de
modaliteiten van bestek met nummer 2015/01 en de offerte van Belfius).
In de voorwaarden tot aangaan van deze nieuwe lening vraagt de inschrijver
Belfius Bank nv een waarborg van het gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen werd gevraagd om in zitting d.d.
26/05/2015 reeds principieel te beslissen om tot borgstelling over te gaan.
Motivering :
- in de meerjarenplanning 2014-2019 was de renovatie van de gevel van
het MEC Staf Versluys voorzien omdat de toestand van de gevel steeds
verergerde en afbreuk deed aan het imago van het MEC Staf Versluys en
bij uitbreiding aan het imago van de gemeente Bredene die het MEC Staf
Versluys gebruikt als hefboom voor culturele en kwalitatief hoogstaande
events
- de toestand van de betegeling van het evenemententerrein was ook
dusdanig verergerd (niet stabiel liggende tegels) en zelfs onveilig zodat
ook hier een renovatie zich opdrong
- in afwachting dat de aan de gemeente door de rechtbank in eerste
aanleg toegekende vergoeding zou worden uitbetaald na het doorlopen
van de procedure in beroep met pleitdatum in 2017 diende de
financiering te gebeuren door een lening
- de (Bredense) aannemer die werd aangesteld (na mededinging) diende
zelf de materialen te prefinancieren
- hij heeft reeds de werken uitgevoerd en gefactureerd
- het is niet billijk om te wachten met het betalen van de factuur met
bovendien het risico op de vordering van verwijlintresten
- de bank aan wie de opdracht voor het verstrekken van de leningen werd
toegewezen, wil een borgstelling van het gemeentebestuur vooraleer de
kredieten over te maken.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zich akkoord te verklaren met deze
borgstelling in het kader van de financiering van de vervanging van
gevelplaten van het MEC Staf Versluys (perceel 1 met geraamd bedrag van
67.211,40 EUR) en de heraanleg van het evenementenplein (perceel 2 met
geraamd bedrag van 33.605 EUR).
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk
borg te stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer
(Autonoom Gemeentebedrijf Bredene ) verschuldigd zouden zijn ten gevolge van
het krediet van 100.816,40 EUR zowel het kapitaal als de intresten
(verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de
bijhorigheden.
Artikel 2
De gemeenteraad machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant,
met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken,
verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die nog
mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de
vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden
worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de
kredietnemer.
Artikel 3
De gemeenteraad verbindt zich tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar
eigen leningen bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting
te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de
sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de
wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou
vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de
rijks-, gewest- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van
gemeentebelastingen geïnd door de staat of het gewest), hetzij uit hoofde van
een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier
van de inning van deze inkomsten.
Artikel 4
De gemeenteraad Bredene machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekeningcourant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken,
verschuldigd en machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot
dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook,
mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden.
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke
delegatie in het voordeel van Belfius Bank.
Artikel 5
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te
voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke
indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank
niet volledig is terugbetaald in kapitaal, intresten, kosten en bijhorigheden. De
gemeente staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht.
De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot
beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank
en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of
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modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank
wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven
van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald
dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door
toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet
meer tot stand kan komen.
Artikel 6
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie,
onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten,
reserveringscommissie, onkosten en bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug
te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen,
in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien
hoofde zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de
verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan
gaat ze de verbintenis aan bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de
vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen,
zijn – ingevolge artikel 6 juncto 9 §3 van het K.B. d.d. 14/01/2013 – de intresten
voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in
artikel 69 van datzelfde K.B.

Punt 26: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Sandy Dobbelaere

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Raadslid Sandy Dobbelaere die, in naam van raadslid Tania Janssens, die
verontschuldigd
is
wegens
beroepsomstandigheden,
verwijst
naar
berichtgeving van de VVSG met betrekking tot de verhoging door de Vlaamse
overheid van de heffing op de verbranding van restafval. In dit verband stelt
het raadslid volgende vragen :
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-





welke acties/maatregelen zal/kan het bestuur nemen om het restafval
verder te reduceren
- wat zijn de financiële implicaties voor Bredene van de verhoging van
deze heffing op het verbranden van restafval?
Schepen Jens Vanhooren antwoordt dat over deze verhoging een consensus
bestaat binnen de meerderheid van het Vlaams parlement maar dat dit nog
niet werd goedgekeurd. Er mag evenwel van worden uitgegaan dat deze
heffing zal worden verhoogd vanaf 1 juli a.s. Met betrekking tot de
acties/maatregelen om het restafval te reduceren wijst de schepen erop dat
de voorbije jaren de gemiddelde productie per inwoner van restafval
aanzienlijk is verlaagd en dat het momenteel (jaar 2014) met 130 kg lager ligt
dan de Vlaamse norm van 150 kg/inwoner en het gemiddelde binnen het
werkgebied van de IVOO met 160 kg. In het verleden werden reeds diverse
acties ondernomen om het restafval te verminderen. Zo wijst de schepen op
de uitbreiding van het containerpark en de cijfers die hier worden
gerealiseerd, de acties “composteren”, de sorteereilandjes op het strand, …
Nieuwe acties zijn er momenteel niet gepland. De verhoging van 50% zou
voor Bredene een jaarlijkse meerkost betekenen van ongeveer 13.000 EUR per
jaar. Dit zal niet onmiddellijk aanleiding geven tot een verhoging van de
verkoopprijs van restafvalzakken.
Schepen Eddy Gryson die moet vaststellen dat de Vlaamse overheid andermaal
lasten afwentelt op de lokale besturen die geen zekerheid meer hebben en
telkens de financiële plannen dienen bij te sturen.

Raadslid Sandy Dobbelaere die via de krant heeft vernomen dat de Vlaamse
overheid vanaf volgend jaar ’t Paelsteenveld niet meer ter beschikking zal
stellen voor evenementen en dat vermoedelijk deze evenementenweide zal
moeten worden aangekocht. In dit verband wenst het raadslid te vernemen of
ons bestuur deze weide kan aankopen, wat de financiële gevolgen hiervan
zullen zijn en wat de impact zal zijn op de toekomstige evenementen.
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is van
zowel het Agentschap Natuur en Bos, die momenteel het onderhoud doet van
deze evenementenweide, als van het Agentschap Maritieme Dienstverlening
en Kust dat eigenaar is, om dit gedeelte van ‟t Paelsteenveld af te stoten en
die de gemeente het aanbod heeft gedaan om dit te verwerven. Er is
toezegging dat hier in 2016 nog evenementen kunnen doorgaan, maar vanaf
2017 zou hiervoor geen toelating meer worden gegeven. De schepen betreurt
dat zo opnieuw lasten worden gelegd bij ons bestuur. Volgende week is er
een overleg gepland met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
Een eventuele beslissing hierover behoort uiteraard tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad.
 Burgemeester Steve Vandenberghe merkt op dat dit dossier andermaal
aantoont dat de lokale besturen geen enkele financiële rechtszekerheid meer
hebben. Bredene heeft altijd een financiële planning gemaakt op lange
termijn, maar deze planning wordt telkens op de helling gezet door dossiers
zoals brandweerhervorming, ‟t Paelsteenveld en misschien straks ook bouw
Wackerbout waarvoor de subsidies niet meer zeker zijn.
De diverse
besparingen van de hogere overheden die worden afgewenteld op de lokale
besturen zijn zeer nefast en zorgen ervoor dat bepaalde besturen in ernstige
moeilijkheden komen.

Punt 27: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Kris Opdedrynck

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, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle,
Liesbeth Metsu, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik
Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk
Cattoir, Louis Van Belleghem, Marie-Jeanne Colsoul en Evelyn Vermont,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Raadslid Kris Opdedrynck die het college voorstelt om een samenwerking op te
zetten met de muziekacademie van Oostende voor het organiseren van
muziekonderwijs in Bredene in een “vooruitgeschoven antenne” zoals
bijvoorbeeld de lokalen van de BKO. Momenteel is er geen muziekonderwijs
meer in Bredene, waardoor kinderen aangewezen zijn op het aanbod van
Oostende met alle praktische problemen vandien voor de ouders.
 Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dit voorstel te zullen
onderzoeken.
Raadslid Kris Opdedrynck die vaststelt dat de wagens die vanuit de parking
Aldi de Vloedstraat inrijden, zeker nu deze parking wordt gebruikt als
noodweg in functie van de werken in de Duinenstraat, de voorrangsregels niet
respecteren en die vraagt of hier bijhorende signalisatie kan worden
overwogen.
 Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het gemeentebestuur blij is dat Aldi
toelating heeft gegeven dat de parking mag worden gebruikt als noodweg, hij
zelf geen weet heeft van problemen of klachten die hierover werden
geformuleerd.
Daarenboven wijst de schepen erop dat deze werken
binnenkort (eind juni) – veel vroeger dan gepland – zullen kunnen worden
voltooid.

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

Aanwezig

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

Tania Janssens en Françoise Praet, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Raadslid Louis Van Belleghem die opmerkingen formuleert over de organisatie
van wielerwedstrijden, hier meer structuur in vraagt zodat deze wedstrijden
niet zouden doorgaan op bvb. moedertjesdag wat recent wel het geval was.
Dit heeft aldus het raadslid heel wat kwaad bloed gezet bij handelaars uit de
Kapelstraat.
 Burgemeester Steve Vandenberghe die aangeeft ook klachten te hebben
ontvangen hierover, maar anderzijds ook heeft vernomen dat andere
handelaars door deze activiteit meer klanten over de vloer hebben gehad. Bij
organisatie van activiteiten of het toelaten ervan is telkens een afweging
noodzakelijk om een evenwicht te bewaren, wat niet altijd zo gemakkelijk is.
 1° schepen Erwin Feys die nog antwoordt dat de organisatie van deze
wedstrijd op moedertjesdag het gevolg was van het feit dat het hier een
provinciaal kampioenschap betrof en dat de data hiervan worden vastgelegd
door de wielerbond. De schepen weerlegt bovendien de kritiek door er op te
wijzen dat deze wedstrijd heel wat mensen naar Bredene heeft gelokt wat
een goede zaak was voor een groot aantal handelaars. Wat betreft de
“structuur” wijst de schepen er nog op dat rekening dient gehouden met de
diverse wielerclubs die Bredene rijk is.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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