VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/09/2015
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 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, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De
Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van
Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 22/06/2015 worden goedgekeurd.

Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Maurice Lagravièrestraat)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden
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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
Ministeriële Omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap
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. 16/12/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Maurice Lagravièrestraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/08/2015
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Maurice Lagravièrestraat)

Door Isabelle Neefs, Maurice Lagravièrestraat 1, 8450 Bredene werd een
aanvraag ingediend voor een parkeerplaats voor personen met een handicap
ter hoogte van de woning.
De aanvrager heeft twee gehandicapte kinderen waarvan een kind dient
opgehaald te worden door een bus van de instelling waar het verblijft.
Vaak is er geen parkeergelegenheid, mede doordat er anders geen 3 m vrije
doorgang blijft.
De politie heeft na onderzoek ter plaatse gunstig advies uitgebracht voor een
parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de woning van
de aanvrager.
Aan de gemeentelijke verkeerscommissie zal aanvullend door de politie
worden voorgesteld om parkeren enkel nog toe te laten aan de zijde van de
oneven huisnummers in de Maurice Lagravièrestraat tussen Henri Van
Blaerestraat en Noord-Edestraat.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Maurice
Lagravièrestraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2015

2

De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Maurice Lagravièrestraat.
Artikel 2
In de Maurice Lagravièrestraat is het verboden af te slaan naar links tegenover de
scheiding van de huizen nrs. 8 en 10 naar het Frans Provoostplein.
In de Maurice Lagravièrestraat is het verboden af te slaan naar rechts tegenover
het huis nr. 11 voor het Frans Provoostplein.
Deze reglementering wordt aangeduid met het verkeersbord C31.
Artikel 3
In de Maurice Lagravièrestraat is het verboden te parkeren:
 aan de zijde van de even huisnummers, vanaf 27 m van de aansluiting met de
Noord-Edestraat
 aan de zijde van de oneven huisnummers, ter hoogte van de ingang van de
woning nr. 23 over een lengte van 5 m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Maurice Lagravièrestraat is het parkeren voorbehouden aan personen met
een handicap ter hoogte van de woning met nr. 1.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Verdiepen en verbreden van het mobiliteitsplan. Beleidsplan
en actieplan mobiliteit. Kennisneming van het gunstig advies d.d. 24/06/2015
van de
kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en definitieve aanvaarding

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische
grond





Verwijzingsdocumenten





















artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Decreet d.d. 20/03/2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij
decreet d.d. 10/02/2012
artikels 2 tot en met 12 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d.
25/01/2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de
organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid

gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
08/11/2010 van de evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan (sneltoets)
en
het
verslag
van
de
vergadering
van
de
gemeentelijke
begeleidingscommissie d.d. 21/10/2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/11/2010
houdende:
 akkoord met het voorstel van de gemeentelijke begeleidingscommissie
over te gaan tot het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk
mobiliteitsplan (spoor 2)
 voorstel aan de gemeenteraad tot wijziging van de samenstelling van de
gemeentelijke begeleidingscommissie, meer bepaald door uitbreiding van
dit overlegorgaan met de gemeentelijke ruimtelijke planner en de
milieuambtenaar
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende vaststelling van
de lasten en voorwaarden, de kostprijsraming (35.000 EUR, incl. btw) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van diensten tot verbreden en
verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/12/2010
houdende toewijzing aan cvba Vectris van de opdracht van diensten tot
verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/04/2011 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de overeenkomst Vlaams gewest-Vlaamse
vervoersmaatschappij-gemeente Bredene (koepelmodule 35002/1/A met
module 1-opmaak of bijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/04/2012 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de overeenkomst Vlaams gewest – Vlaamse
vervoersmaatschappij
–
gemeente
Bredene
inzake
mobiliteit
(moederconvenant 35002/00)
brief d.d. 08/08/2012 van het Agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen inzake het verslag van de auditcommissie afdeling Wegen WestVlaanderen en de Lijn West-Vlaanderen van 11/06/2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/04/2013 inzake de oprichting van
een gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) en aanduiding van de
adviserende leden
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
14/04/2014 van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke
begeleidingscommissie d.d. 14/03/2014 inzake de goedkeuring bij consensus
van de uitwerkingsnota bij het te verbreden en verdiepen mobiliteitsplan
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
14/07/2014 van het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur inzake de
uitwerkingsnota van het mobiliteitsplan n.a.v. de vergadering van de
regionale mobiliteitscommissie (RMC) d.d. 16/06/2014 en de opmerkingen
van Vectris op het advies
verslag d.d. 05/12/2014 van de vergadering van de begeleidingscommissie
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Feiten, context 
en argumentatie












mobiliteit
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 12/01/2015 van de
presentatie over het mobiliteitsplan en de masterplannen Sas en Dorp
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/02/2015
betreffende herformuleren van aantal passages uit het beleidsplan mobiliteit
zoals vastgesteld bij consensus door de gemeentelijke begeleidingscommissie
mobiliteit (GBC) op 05/12/2014 en over te maken voor advies aan de leden
van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/2015 houdende voorlopige
aanvaarding van het beleidsplan en actieplan mobiliteit
gunstig advies d.d. 24/06/2015 van de kwaliteitsadviseur over het
mobiliteitsplan mobiliteit
aangepast beleidsplan en actieplan mobiliteit
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/08/2015
houdende voorstel aan de gemeenteraad om kennis te nemen van het gunstig
advies d.d. 24/06/2015 van de kwaliteitsadviseur van de Regionale
Mobiliteitscommissie (RMC) over het beleidsplan en actieplan mobiliteit en
om het beleidsplan en actieplan mobiliteit definitief te aanvaarden

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 27/04/2015 beslist om het beleidsplan
en actieplan mobiliteit voorlopig te aanvaarden.
Het beleidsplan en actieplan mobiliteit werden voorgelegd aan de Regionale
Mobiliteitscommissie op 08/06/2015 waarna de kwaliteitsadviseur gunstig
advies heeft uitgebracht.
De opmerkingen van de kwaliteitsadviseur dienden bij voorkeur redactioneel
en inhoudelijk te worden bijgewerkt voorafgaand aan de gemeenteraad wat
intussen is gebeurd door cvba Vectris (aanpassingen vermeld in voetnoten,
een extra maatregel - aanbrengen parkeerbewegwijzering in
actieprogramma).
Normaliter stelt de gemeenteraad het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief
vast binnen de 60 dagen na de ontvangst van het gunstig advies van de
kwaliteitsadviseur waarna het vaststellingsbesluit bij uittreksel wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en het gemeentelijk
mobiliteitsplan in werking treedt veertien dagen na de bekendmaking ervan.
Omdat in juli en augustus geen zittingen van de gemeenteraad waren
gepland, werd gevraagd aan Departement Openbare Werken, afdeling beleid
mobiliteit en verkeersveiligheid West-Vlaanderen of het een probleem zou
zijn indien de gemeenteraad zich buiten de termijn zou uitspreken.
De mobiliteitsbegeleider heeft, na zelf advies te hebben ingewonnen,
meegedeeld dat de termijn van 60 dagen een ordetermijn is waar geen
sancties voor zijn opgenomen en dat gelet op de logische verklaring
(vakantieperiode) er geen probleem is. De geldigheid wordt bepaald door het
gegeven of het plan uiteindelijk definitief is vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de definitieve
aanvaarding van het beleidsplan en actieplan mobiliteit.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies d.d. 24/06/2015 van de
kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) over het
beleidsplan en actieplan mobiliteit.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad beslist tot de definitieve aanvaarding van het beleidsplan en
actieplan mobiliteit.
Het beleidsplan en actieplan mobiliteit maken integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 4: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen van hernummering
afdeling 6.3. Lokalen met dansgelegenheid

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid





artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 2 van de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2014 houdende vaststellen van
diverse wijzigingen aan de algemene politieverordening (aanpassing aan
nieuwe juridische basis - nieuwe afdeling brandveiligheid dansgelegenheden diverse kleine aanpassingen afdeling 4.2)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende vaststellen van
diverse wijzigingen aan de algemene politieverordening (afdeling Grasduinen
- bemiddelingsdienst Oostende - diverse kleine aanpassingen)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/09/2015
houdende vaststellen ontwerp van hernummering afdeling 6.3. Lokalen met
dansgelegenheid






Feiten, context



In zitting d.d. 22/06/2015 voerde de gemeenteraad een aantal wijzigingen
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en argumentatie



door aan de algemene politieverordening. Er werd onder meer een nieuwe
afdeling Afdeling 6.3. Recreatiedomein Grasduinen aan de politieverordening
toegevoegd.
Door de toevoeging van Afdeling 6.3. Recreatiedomein Grasduinen is er
echter een fout in de algemene politieverordening geslopen. Er bestond
immers reeds een Afdeling 6.3 Lokalen met dansgelegenheid. Beide
afdelingen 6.3 waren lange tijd afzonderlijk van elkaar in voorontwerp,
waardoor deze fout is kunnen ontstaan bij de vaststelling van de nieuwe
afdelingen. Voorgesteld wordt om de minder courant gebruikte Afdeling 6.3
Lokalen met dansgelegenheid te hernummeren tot Afdeling 6.4 Lokalen met
dansgelegenheid.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt met ingang van 01/10/2015 een hernummerde “Afdeling
6.4 Lokalen met dansgelegenheid” van de algemene politieverordening vast,
voorheen de “Afdeling 6.3 Lokalen met dansgelegenheid”. Deze hernummerde
“Afdeling 6.4 Lokalen met dansgelegenheid” maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

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

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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
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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
Ministeriële Omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer

beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Golfstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/08/2015
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Golfstraat)

Bartholomees Amélia, Golfstraat 62, 8450 Bredene vraagt een parkeerplaats
voor personen met een handicap ter hoogte van de woning. De aanvrager
heeft een FOD-kaart.
De politie heeft na onderzoek ter plaatse gunstig advies uitgebracht voor
parkeerplaats tot op 0,2 m van de scheidingslijn met het huis nr. 64.
De aanvrager beschikt over een garagepoort met daarachter een ruimte van
1,65 m breed waardoor portieren niet kunnen openen en er dus geen wagen
kan worden gestald.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Golfstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

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 Golfstraat.
Artikel 2
In de Golfstraat 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 artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Golfstraat, vanaf het huis nr. 20 tot de Brusselstraat, wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse
A (verboden rijrichting Brusselstraat naar Hasseltstraat).
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 + F19, voorzien
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van de onderborden M3 + M5, alsook D1 waar nodig.
Artikel 4
In de Golfstraat is de toegang verboden voor de bestuurders van autobussen en
vrachtwagens, waarvan het gewicht in beladen toestand 5 ton of hoger bedraagt,
uitgezonderd de plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden C22 + C23,
voorzien van een onderbord met de vermelding „uitgezonderd –5 ton en
plaatselijke bediening‟.
Artikel 5
In de Golfstraat is het parkeren verboden op volgende plaatsen:
- tussen de Duinen- en de Hasseltstraat, langs weerszijden van de straat;
- tussen de Hasselt- en de Gentstraat, langs de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 6
In de Golfstraat, tussen de Hasselt- en de Gentstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, is het parkeren van 7 tot 19 uur beperkt tot een maximum duur
van 30 minuten en dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 (blauwe zone).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07 tot 19 uur – max.
30 minuten”.
Artikel 7
In de Golfstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een handicap
ter hoogte van de woning met nummer 62.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
De Golfstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat – Brusselstraat – Rozenlaan – Aalststraat – Antwerpenstraat –
Golfstraat - Hasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur (3 uren) is er van toepassing van maandag tot en met
zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
In de Golfstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT + ZE9aGT‟
met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag” en “max. 3
uren”.

Punt 6: informatica - Overheidsopdrachten.
Opdracht voor leveren en installeren van
datacommunicatiemateriaal. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/09/2015
betreffende voorstel tot opdracht van levering en installatie
datacommunicatiemateriaal

Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsbudget 2015 is een krediet van 50.000 EUR voorzien voor
aankoop van informatica algemeen.
Voor data- en telecommunicatie werden het MEC Staf Versluys en het
dienstencentrum technische dienst in 2005 verbonden met het gemeentehuis
d.m.v. een point-to-point straalverbinding. In 2009 werd ook het sociaal huis
op deze manier verbonden. Inmiddels werd tussen het sociaal huis en het
gemeentehuis
een
glasvezelverbinding
geplaatst
waardoor
de
straalverbinding enkel als back-up dient. De twee verbindingen met het MEC
Staf Versluys en deze met het dienstencentrum zijn aan vervanging toe. Ook
de switchen op deze beide locaties dateren reeds van 2005 en dienen
vervangen te worden.
Vorig jaar werd bij de hernieuwing van de server- en back-upconfiguratie bij
het gemeente- en OCMW-bestuur zoveel mogelijk redundantie uitgebouwd
om de bedrijfszekerheid van het ICT systeem te verhogen. Door een
gewijzigde opstelling van de antennes kan deze redundantie verbeterd
worden.
Er kan een lus gecreëerd worden door het gemeentehuis te verbinden met
het MEC Staf Versluys en het MEC Staf Versluys met het sociaal huis. De
bestaande glasvezel tussen het gemeentehuis en sociaal huis maakt deze lus
compleet. Zo ontstaat een back-upverbinding voor de straalverbinding met
het MEC Staf Versluys en voor de glasvezelverbinding met het sociaal huis.
De tweede straalverbinding met het MEC Staf Versluys en de back-up
straalverbinding tussen het gemeentehuis en het sociaal huis worden hierdoor
overbodig. Het dienstencentrum technische dienst kan op eenzelfde manier
verbonden worden in lus met het gemeentehuis en het sociaal huis.
De volledige netwerkinfrastructuur van het gemeente- en OCMW-bestuur
werd opgesteld door Cevi nv. De configuratie van de nieuwe toestellen en de
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Financiële
gevolgen

compatibiliteit met het datacommunicatiemateriaal op de andere verbonden
locaties (bibliotheek, sportcentrum, containerpark, politiezone,..) is cruciaal
voor de goede werking van zowel het data- als telefonienetwerk. Gezien de
complexiteit van het bestaande netwerk wordt voorgesteld deze opdracht
toe te wijzen aan Cevi nv.
Voorstel lasten en voorwaarden
Minimale vereisten :
Straalverbindingen :
 vier x Full-duplex link 100Mb netto – tot 6 km
 full omnium onderhoudscontract 7/7 – 8u
 installatie en klein materiaal inbegrepen
Switchen :
 twee x Layer-4 switch, 24-poorts 10/100/1000, managed, vier x shared
SFP, rack mountable
 een x Layer-3 switch, 24-poorts 10/100/1000, PoE, managed
 drie x Layer-3 switch, 24-poorts 10/100/1000, managed
 carepack 5 jaar – 4u exchange service
Installatie :
 installatie en configuratie switchen
 opzetten en uittesten ringstructuur met gemeente/OCMW
 herbekabeling racks.
Kostprijsraming : 50.000 EUR (incl. btw).

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

Raming
(incl. btw)

Installatie
en
levering datacommunicatiemateriaal

50.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-99-2410000
50.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (50.000 EUR, incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering en installatie van
datacommunicatiemateriaal.

Punt 7: financiële dienst - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen
gedurende het eerste halfjaar 2015

Aanwezig

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

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



rapport van de financieel beheerder aan de gemeenteraad betreffende de
wettelijkheidcontrole die voorafgaat aan de verbintenis
overzicht uitgebracht visum m.b.t. beslissingen van de gemeenteraad en van
het college van burgemeester en schepenen
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
20/07/2015 van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2015




Feiten, context 
en argumentatie



Neemt kennis

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport waarvan de gemeenteraad dient kennis te nemen
omvat alle verbintenissen die werden aangegaan in de eerste helft van 2015
en onderhevig zijn aan het visum van de financieel beheerder (>7.500,00 EUR
excl. btw).

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2015.

Punt 8: financiële dienst - Brandbeveiliging. Omslag brandweerkosten 2013 en 2014. Kennisneming
van de vaststelling van de voorschotten van de kosten en uitbrenging van advies

Aanwezig

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

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikel 160 van het Gemeentedecreet


Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie










brief d.d. 09/07/2015 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de voorschotten in de kosten inzake brandbeveiliging 2013 en
2014
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
03/08/2015 van de vaststelling van de voorschotten van de kosten voor de
dienstjaren 2013 en 2014

De afrekeningen (periode 2006-2013) van de brandweerkosten bleven
geruime tijd achter doordat er sinds 2006 een juridisch vacuüm was ontstaan
als gevolg van de annulering van een Koninklijk Besluit door de Raad van
State.
In het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 is een bepaalde financiële
buffer voorzien om de verwachte brandweerkosten te betalen, maar de
definitieve afrekening 2006-2010 viel qua grootteorde in niets te vergelijken
met de kosten die in het verleden werden doorgerekend.
Bijkomende kredieten werden ingeschreven in de eerste aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019. Dit betekende een aanzienlijke meerkost voor het
jaar 2014.
De omslag van de brandweerkosten over de verschillende gemeenten van de
provincie werden door de diensten van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen uitgevoerd tot en met 2010.
Voor de omslag van de brandweerkosten vanaf 2011 werd reeds een tijdslijn
ontvangen die zou worden nagestreefd in de komende jaren. Omwille van
een aantal juridische onzekerheden in verband met de afrekening voor de
jaren 2011 en 2012 kon deze planning tot op heden niet worden uitgevoerd.
Om er toch voor te zorgen dat er vooruitgang geboekt wordt in dit dossier
wordt er in het najaar van 2015 overgegaan tot het afnemen van de
voorschotten voor de jaren 2013 en 2014.
Gezien de achterstanden in de afrekening wordt er door de diensten van de
provinciegouverneur geopteerd om de definitieve afrekeningen te splitsen in
een voorschot en een definitieve afrekening. Dit heeft als voordeel dat de
continuïteit in het opvragen/uitbetalen van de brandweerkosten wordt
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Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

verzekerd waardoor de hinder voor de gemeenten in het opstellen of naleven
van het meerjarenplan tot een minimum beperkt blijft en indien nodig
tijdens het jaar kan worden bijgestuurd.
De berekening van het voorschot gebeurt als volgt: van de brandweeromslag
van de laatste drie definitief berekende jaren (2008, 2009 en 2010) wordt het
gemiddelde berekend. Van dit gemiddelde zal 80% worden genomen,
aangepast aan de voor het jaar in kwestie geldende index.
Voor onze gemeente werden volgende voorschotbedragen vastgesteld:
- 2013: 400.812,56 EUR
- 2014: 405.789,32 EUR
Door de kredietverhoging doorgevoerd in 2014 kunnen de voorschotbedragen
voor 2013 en 2014 betaald worden.
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting d.d. 03/08/2015
kennis van de voorschotten van de brandweerkosten voor de dienstjaren 2013
en 2014.

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

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Voorschotten in de
brandweerkosten
2013-2014

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

806.601,88
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0410-00/6495060
1.161.096 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de voorschotten van de brandweerkosten
voor de dienstjaren 2013 en 2014.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verleent positief advies over het aandeel van de gemeente in
de voorschotten van de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2013
en 2014, voor een bedrag van 806.601,88 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Contractant (en
ondernemingsnummer)
Voorschotten in de
brandweerkosten
Provincie WestVlaanderen
0207.725.696
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Bedrag

Budgetsleutel

806.601,88 0410-00/
EUR 6495060

Actiecode
of GBB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
1G03.03.01
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Punt 9: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor het
boekjaar 2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2014 van het
budget van het OCMW voor het boekjaar 2015
beslissing van het managementteam d.d. 09/06/2014 houdende vaststelling
van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2015 van
het OCMW
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/07/2015 over
de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging nr. 1 van het
OCMW voor het boekjaar 2015
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
07/09/2015 betreffende de technische aanpassing van de budgetwijziging
2015 nr. 1 van het OCMW voor het boekjaar 2015
exemplaar van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2015 van het
OCMW






Feiten, context 
en argumentatie





Een budgetwijziging is een aanpassing van het beleidsrapport „het budget‟.
Het bestaat naar analogie met het document budget uit een verklarende nota
en een financiële nota.
Inhoud budgetwijziging nr. 1 - 2015
1. In de keuken lieten de gedateerde friteuses het afweten. Een nieuwe
aankoop van friteuses lijkt meer aangewezen dan de herstelling ervan.
2. De reguliere kosten en opbrengsten uit het exploitatieresultaat worden
waar nodig aangepast.
3. Na afsluiten van het boekjaar 2014 dienden de overgedragen
investeringskredieten geïntegreerd te worden in het budget 2015.
Toegevoegde documenten budgetwijziging nr. 1 – 2015
De verklarende nota bestaat uit doelstellingennota (wijziging),
doelstellingenbudget (wijziging), financiële toestand en de lijst met
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
1. Doelstellingennota – wijziging
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De doelstellingennota wordt niet aangepast.
2. Doelstellingenbudget – wijziging (schema B1W)
Het doelstellingenbudget naar aanleiding van de budgetwijziging 2015 nr.
1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2015 de
wijzigingen aan het exploitatiebudget, investeringsbudget en andere.
3. Financiële toestand
 Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget 2015 met
het resultaat op kasbasis van 2015 in de budgetwijziging
 Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget 2015
met de autofinancieringsmarge van 2015 in de budgetwijziging
 De autofinancieringsmarge blijft ongewijzigd.
Hierdoor wordt aangetoond dat de financiële planning past binnen de in
het meerjarenplan bepaalde grenzen voor het garanderen van het
toestandsevenwicht (korte termijn) en het structuurevenwicht (lange
termijn).
4. Lijst met opdrachten voor levering en werken
De lijst met overheidsopdrachten is niet aangepast.
De financiële nota bij de budgetwijziging 2015 nr. 1 bevat alle gewijzigde
onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota waarbij voor elke wijziging
het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag worden
vermeld.
Deze nota omvat exploitatiebudget (wijziging), investeringsbudget (wijziging)
en liquiditeitenbudget (wijziging).
1. Exploitatiebudget – wijziging
In de wijziging van het exploitatiebudget worden alle aanpassingen van
de ramingen van de kosten en opbrengsten uit het budget 2015 opgelijst.
Vooreerst worden de wijzigingen die een rol spelen in alle geledingen van
het OCMW opgesomd en verklaard.
Daarna volgt een opgave van de wijzigingen, specifiek voor elk
beleidsitem.
I.
Algemene wijzigingen
1. Indexatie
De voorziene indexatie op 01/04/2015 gaat niet door, de
minuitgaven ten gevolge hiervan bedragen 99.990,00 EUR
2. Wijzigingen subsidiëring gesco‟s
Door de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 19/12/2014
worden de gesubsidieerde contractuelen geregulariseerd tot
gewone contractuele medewerkers vanaf 01/04/2015. Hierdoor
worden de loonkosten, de patronale bijdragen en de inkomsten
van de subsidies voor de vier VTE gesco‟s aangepast ten opzichte
van het initieel budget 2015. Aan de ontvangstenzijde dient de
initiële tewerkstellingssubsidie opgetrokken te worden met
20.053,00 EUR wat slechts een gedeelte uitmaakt van de totale
stijging van de patronale lasten van deze gesubsidieerde
contractuelen (+ 29.000,00 EUR).
3. Subsidie Sociale Maribel
Het subsidiëringssysteem Sociale Maribel slaat op het toekennen
van subsidies aan besturen voor bijkomende aanwervingen van
personeel voor een totaliteit van twaalf VTE Sociale Maribel
(waarvan negen contractuelen en drie statutairen)
Naar aanleiding van de mededeling van Dibiss worden er in 2015
geen bijkomende tewerkstellingen gerealiseerd. Hierdoor worden
de voorziene twee logistiek assistenten en 0,5 administratief
medewerker vanaf 01/07/2015 niet op het kader ingevuld zoals
voorzien in het oorspronkelijke budget 2015.
De loonkost van de twee logistiek assistenten t.b.v. 33.376,92
EUR met een subsidie van 29.906,52 EUR en de loonkost van 0,5
administratief medewerker t.b.v. 8.890,71 EUR met een subsidie
van 7.476,63 EUR worden dan ook geschrapt.
4. Uitgaven en ontvangsten arbeidsongevallen
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5.

6.

II.
1.

2.

3.

De arbeidsongevallen worden vergoed voor de totaliteit van
brutoloon + patronale lasten. Op basis van de gekende concrete
gegevens uit het eerste en tweede kwartaal dient de raming van
de schadevergoedingen opgetrokken met 19.521,00 EUR.
Daar tegenover staat de bezoldiging van de vervangers van de
personeelsleden welke inclusief patronale lasten 25.978,60 EUR
bedraagt.
Vervangingskrediet
Op heden werd vastgesteld dat er reeds 25.300,00 EUR werd
opgenomen uit de vervangingspool. Met de kennis van de
toekomstige vervangingen wegens afwezigheden werd het
budgetbedrag vastgelegd op het cijfer uit de jaarrekening 2014,
wat een verhoging betekent van 33.000,00 EUR.
Opleidingskosten
Door de kennis van de gegevens uit de jaarrekening 2014 en de
vastleggingen in 2015 dienen enkele kleine verschuivingen plaats
te vinden tussen de diverse beleidsitems (kostenplaatsen) zonder
dat het totale opleidingskrediet wijzigt.
Wijzigingen per beleidsitem
Algemeen bestuur
 Door de overheveling van een administratief medewerker in
de personeelsdienst naar het gemeentebestuur vervalt deze
loonkost (-48.274,00 EUR).
 Door de samenstelling van het Vast Bureau (voorzitter i.p.v.
lid), door het wegvallen van de index en het uitstellen van het
comité WZC dient de oorspronkelijke raming van de
presentiegelden verlaagd te worden met 5.596,00 EUR.
 Het krediet voor de vergoeding personeel internetgebruik
wordt verhoogd met 530,00 EUR.
Maatschappelijke dienstverlening
 Er is een toename van het aantal dossiers leefloon vanaf
februari 2015 (+ tien eenheden). Dit geeft een stijging van de
raming voor 2015 met 110.000,00 EUR. Hiervan wordt 68%
gesubsidieerd
door
de
overheid,
wat
een
ontvangstenverhoging meebrengt t.b.v. 64.400,00 EUR.
 De toegezegde verderzetting van het project “Kinderen eerst”
resulteert in een verhoging van de subsidie met 12.500,00
EUR. Aansluitend hierbij werd de gelijktijdige vervanging van
de maatschappelijke werker ook gebudgetteerd.
 Het aantal installatiepremies in 2015 bedraagt op heden elf
aanvragen. Gezien de stijgende tendens in verband met de
raming dient het krediet ook verhoogd met 10.000,00 EUR.
De subsidiëring van de hogere overheid bedraagt 100%.
 Wegens de stopzetting van de LOI-werking op 01/07/2015 en
het wegvallen van de bijhorende subsidiëring via Fedasil,
dienen diverse uitgaven- en ontvangstenposten gewijzigd. Dit
slaat zowel op de loonkosten (-25.000,00 EUR), steunverlening
(-36.000,00 EUR) als de integratie- en ontwikkelingskosten (6.450,00 EUR).
De betoelaging Fedasil vermindert met
116.791,00 EUR.
Ouderenzorg
 Het saldo van het project “renovatie Wandelweg” bedraagt na
2014 nog 425.879,71 EUR.
 In het boekjaar 2014 en 2015 werd telkens 35.000,00 EUR
voorzien voor het uitvoeren van een organisatie audit in het
woonzorgcentrum. Door de toewijzing aan de firma BDO in
2014 voor de totale som van 20.817,99 EUR kan het krediet
van 35.000,00 EUR in 2015 worden geschrapt.
 In het woonzorgcentrum is de verlaging van de
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Neemt kennis

residentenbijdrage (-35.200,00 EUR) voor een gedeelte toe te
schrijven aan de lagere bezettingsgraad (hospitalisatie,
overlijdens) en het minder snel invullen van kamers met
nieuwe residenten aan de hogere ligdagprijs.
 De verlaging van de “tussenkomst mutualiteiten” (-38.000,00
EUR) is in hoofdzaak te wijten aan de lagere bezettingsgraad
wegens hospitalisatie en overlijdens in het eerste kwartaal.
Ook hier ging de voorgestelde indexatie per 01/04/2015 niet
door.
III. Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage 2015 blijft in de budgetwijziging 2015
nr. 1 onveranderd.
2. Investeringsbudget – wijziging (schema BW2)
Het investeringsbudget wijzigt op twee punten:
- het saldo van investeringsenveloppen uit 2014 werd overgedragen.
- project IE 10: aankoop friteuses keuken
Deze geraamde vervangingsuitgave voor friteuses keuken t.b.v.
10.000 EUR wordt gefinancierd door opname van eigenmiddelen
verkoop aan Woonwel.
3. Liquiditeitenbudget – wijziging (schema BW4)
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het
OCMW en biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven.
Door de overdracht van de investeringsenveloppes uit 2014 wordt het
resultaat op kasbasis aangepast. Het resultaat op kasbasis daalt van
840.080,86 EUR naar 444.506,77 EUR maar blijft positief.
Evaluatie budgetwijziging nr. 1 – 2015
- Via budgetwijziging 2015 nr. 1 werden de wijzigingen in de exploitatie en
de investeringen ingebracht.
- De voorwaarden voor het financieel evenwicht blijven vervuld.
Tevens blijft de gemeentelijke bijdrage 2015 ongewijzigd op de initieel
overeengekomen 2.600.750 EUR
in exploitatie en 74.033,91 EUR in
investeringen.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr.1 van het OCMW voor
het boekjaar 2015.

Punt 10: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2014 van het OCMW

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden
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Bevoegdheid



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

Verwijzingsdocumenten





jaarrekening en toelichting van het OCMW
jaarverslag van het OCMW
uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad d.d. 01/07/2015 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2014
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
03/08/2015 van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2014 van het
OCMW



Feiten, context 
en
argumentatie












Bij de invoering van de Beleids- en beheerscyclus (BBC) in 2014 hoort de
jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie.
De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, de vorm en de inhoud van het
budget zodat een maximale transparantie en toegankelijkheid wordt
gegarandeerd. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van wat was gepland
(budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).
In vergelijking met de NOB (2000-2013) heeft de balans in BBC een andere
opstelling en inhoud. Tevens krijgt de resultaatsrekening NOB een andere
vorm als “Staat van Opbrengsten en kosten”, zodat een loutere vergelijking
met voorgaande dienstjaren (NOB) niet eenvoudig is.
De voorwaarden van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (20142019) worden aan de hand van de parameters getoetst in de jaarrekening
2014.
- Het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht welke focust op korte
termijn) dient per financieel boekjaar groter of gelijk aan nul te zijn.
- De autofinancieringsmarge (AFM) (structureel evenwicht welke focust op
langere termijn) dient in het laatste financieel boekjaar van het
meerjarenplan ook groter of gelijk aan nul te zijn.
Gezien er in het totale concept van het OCMW geen wijziging plaatsvond qua
inhoud of structuur op het vlak van kostenplaatsen (vroegere
activiteitencentra) zal een vergelijking met het vorig boekjaar worden
opgesteld mits een andere kijk op de formulieren BBC.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de interne facturering tussen de
verschillende kostenplaatsen. Deze interne facturatie werd extra-comptabel
opgesteld zodat een juister beeld van enkele exploitaties kan worden
gevormd. Dit zal ook een middel vormen voor interne controle op de werking
van deze kostenplaatsen.
De jaarrekening bestaat uit 3 delen:
- beleidsnota
- financiële nota
- samenvatting van de algemene rekeningen
1. Beleidsnota
De doelstellingenrealisatie omvat een omschrijving van de mate van
realisatie van het beoogde resultaat per prioritaire doelstelling in het
budget en de realisatie van de actieplannen en acties.
De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein het totaal van de
ontvangsten en uitgaven enerzijds van alle prioritaire doelstellingen en
anderzijds van het overig beleid.
De financiële toestand van de jaarrekening bevat een vergelijking van het
resultaat op kasbasis tussen jaarrekening en budget, evenals een
vergelijking van de autofinancieringsmarge tussen jaarrekening en
budget.
2. Financiële nota
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Hier wordt de werkelijke situatie voor het afgesloten financiële dienstjaar
voor de exploitatierekening investeringsrekening en liquiditeitenrekening
vergeleken met de budgetcijfers.
Exploitatierekening (schema J2)
Enkel in het beleidsdomein Ouderenzorg is er een significant
verschil in resultaat vast te stellen tussen jaarrekening (1.335.731
EUR) en budget (1.175.832 EUR).
Dit hogere resultaat in de jaarrekening wordt toegeschreven aan
lagere uitgaven van goederen en diensten en lagere bezoldiging
dan gebudgetteerd.
Investeringsrekening (schema J3)
Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitgevoerde
investeringsenveloppes
en
de
gebudgetteerde
investeringsenveloppes per beleidsdomein.
Liquiditeitenrekening (schema J5)
Analoog zoals het schema “financiële toestand van de
jaarrekening” wordt een vergelijking opgesteld tussen alle
ontvangsten en uitgaven van jaarrekening en budget met het
“Resultaat op kasbasis” als uitkomst.
3. Samenvatting van de algemene rekeningen
Balans (schema J6)
De opbouw van de balans in BBC is verschillend van de balans in
NOB. In het actief wordt eerst het vlottend activa en daarna het
vast activa vermeld. Het netto actief (= eigen vermogen) wordt
berekend door het verschil op te maken tussen het totaal actief en
de schulden.
Staat van de opbrengsten en kosten (schema J7)
Via de registratie van de kosten en opbrengsten, gerelateerd aan
toename of afname van activa en schulden, zal de evolutie van het
netto actief over de jaren heen kunnen worden verklaard.
Proef- en saldibalans
Dit is een overzicht van alle algemene rekeningen met hun
respectievelijke saldi op 31/12/2014.
Toelichting bij de jaarrekening
Exploitatieresultaat per beleidsdomein (schema TJ1)
Algemene financiering : de gemeentelijke bijdrage (2.489.000 EUR)
wordt op dit beleidsdomein geboekt.
Algemeen bestuur : alle kosten met betrekking tot administratie,
waaronder kantoorkosten, informatica en bezoldigingen worden
hier geboekt.
Maatschappelijke dienstverlening : de sociale dienst heeft een
deficitair saldo, welke in dezelfde grootorde ligt als het resultaat
in 2013 (NOB).
Ouderenzorg : betreft de “exploitatie” van de beleidsdomeinen
Wandelweg, Serviceflats en Woonzorgcentrum. Uit de analyse van
de resultatenrekeningen per kostenplaats kan, na de interne
facturatie een duidelijker beeld worden gevormd van rentabiliteit
per kostenplaats.
Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)
Gezien er slecht een jaar in BBC wordt gewerkt is dit schema niet
relevant.
Overzicht investeringsverrichting per beleidsdomein (schema TJ3)
Dit overzicht komt overeen met de reeds vermelde
investeringsrekening (schema J3), welke ook een vergelijking met
het budget weergaf.
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
Niet relevant, omwille van het eerste jaar BBC.
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (schema TJ5)
Hier wordt vastgelegd welk investeringsenveloppes worden
afgesloten en welke worden overgedragen naar het volgende
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-

dienstjaar.
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
Niet relevant omwille van het eerste jaar BBC.
De toelichting bij de balans (schema TJ7)
Hier wordt de evolutie van de beginbalans over het dienstjaar naar
de eindbalans samengesteld.

Verduidelijkingen
Exploitatierekening – schema J2
Uitgaven
Algemene
98.302,77
financiering
Algemeen
2.586.314,03
bestuur
Maatschappelijke
1.611.698,94
dienstverlening
Ouderenzorg
4.502.051,23
Totaal
8.798.366,97
Investeringsrekening – schema J3
Uitgaven
Algemeen
53.545,61
bestuur
Maatschappelijke
0,00
dienstverlening
Ouderenzorg
374.673,23
Totaal
428.218,84
Liquiditeitenrekening – schema J5
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

Ontvangsten
2.533.742,44

Saldo
2.435.439,67

52.950,92

-2.533.363,11

1.075.627,00

-536.071,94

5.837.782,77
9.500.103,13

1.335.731,54
701.736,16

Ontvangsten
0.00

Saldo
-53.545,61

36.404,31

36.404,31

83.946,52
120.350,83

-290.726,71
-307.868,01
2014
701.736,16

A. Uitgaven

8.798.366,97

B. Ontvangsten

9.500.103,13

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

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

0,00
2.489.000,00
0,00

7.011.103,13

-307.868,01

A. Uitgaven

428.218,84

B. Ontvangsten

120.350,83

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

-268.482,13
268.482,13
268.482,13
268.482,13
0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
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3. Overige transacties

0,00

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

125.386,02

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.433.013,40

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

1.558.399,42

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

616.608,53

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

616.608,53

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Investeringsrekening – schema TJ3
Deel 1 : uitgaven
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten

941.790,89

Code

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

282
283
284/8
22/7

1. Terreinen en gebouwen

220/3229
224/8
23-24
25
27

2.
3.
4.
5.

Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed

260/4
265/9

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

2906

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
1.
2.
3.
4.
5.

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed

21
664

Code
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320.517,56
0,00
82.751,49
0,00
0,00
24.949,79
0,00

0,00
0,00
0,00
428.218,84
Totaal

28
280
281

0,00
0,00
0,00

282
283
284/8
22/7

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

220/3-229
224/8
23/4
25
27

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

0,00
0,00
0,00
428.218,84

24.949,79

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

Deel 2: ontvangsten

0,00
0,00
0,00

403.269,05

B. Overige materiële vaste activa

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten

Totaal

28
280
281

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

0,00
260/4

0,00
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2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

265/9

0,00

176

0,00

21
150-1804951/2

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Financiële
gevolgen

0,00
120.350,83
120.350,83

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

Budgetsleutel +
Budgetsleutel + EB / IB / (LB)
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
Bijdrage
2.489.000,00
0900-6495010 EB
werkingskosten
EUR
OCMW
-260.565,34
Budgetwijziging
EUR
Neemt kennis

Raming

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2014 van het OCMW.

Punt 11: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de vervolledigde jaarrekening en balans 2014
van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikel 174 §2 en titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet

Verwijzings-



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 27/04/2015 van het
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documenten
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en argumentatie








jaarverslag, de resultatenrekening en balans 2014 van het sociaal
verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende
vervolledigde jaarrekening en balans 2014 van het sociaal verhuurkantoor
(SVK) Bredene-Oostende
beslissing d.d. 29/06/2015 van de algemene vergadering van het sociaal
verhuurkantoor Bredene-Oostende (SVK) houdende de intrekking van de
beslissing d.d. 10/03/2015 tot goedkeuring van de resultaatrekening en
balans 2014 van het SVK Koepel Bredene-Oostende en goedkeuring van de
jaarrekening 2014 van het SVK Koepel Bredene-Oostende
brief d.d. 06/07/2015 van het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende
betreffende de kennisneming door de gemeenteraad van de vervolledigde
jaarrekening 2014 van het sociaal verhuurkantoor (SVK)

De gemeenteraad nam in zitting d.d. 27/04/2015 kennis van het jaarverslag,
de resultatenrekening en balans 2014 van het sociaal verhuurkantoor (SVK)
Bredene-Oostende.
Het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende meldt in briefwisseling
d.d. 06/07/2015 dat de eerste versie van de jaarrekening niet voldoet aan de
BBC-regelgeving.
De algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor (SVK) BredeneOostende heeft in zitting d.d. 29/06/2015 de vervolledigde jaarrekening
opnieuw vastgesteld.
De beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
(SVK) Bredene-Oostende vermeldt echter verkeerde bedragen m.b.t. de
balans. De juiste gegevens zijn terug te vinden in schema J6 van de bijlage
„Resultatenrekening en balans 2014‟.
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft zijn goedkeuring
gegeven aan de jaarrekening, mits een technische aanpassing van de
materiële verschillen tussen de beslissing en de beleidsdocumenten.
Toelichting jaarrekening sociaal verhuurkantoor 2014 (balans en
resultatenrekening)
Resultatenrekening
Resultaat van het boekjaar
Over
te
dragen
resultaat
(toevoeging aan het tijdelijk
werkkapitaal)
Tussenkomst van de gemeente in
de werking
Tussenkomst van de gemeente in
de investeringen
Balans
Totaal der activa
Totaal der passiva

Neemt kennis

Geconsolideerd
108.355,68 EUR
108.355,68 EUR
0 EUR
0 EUR
Geconsolideerd
397.849,68 EUR
397.849,68 EUR

De gemeenteraad neemt kennis van de vervolledigde jaarrekening en balans 2014
van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.

Punt 12: financiële dienst - Financiën. Bevestiging van de borgstelling door het gemeentebestuur voor
een door de kerkfabriek Sint-Rikier aangegane lening bij BNP Paribas Fortis nv
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten



Verwijzingsdocumenten







Feiten, context 
en argumentatie








beslissing van de kerkraad Sint-Rikier d.d. 05/05/2015 houdende de
vaststelling van het lastenboek en gunningsvoorwaarden voor de financiering
van het investeringsprogramma 2015
gunningsverslag i.h.k.v. de opdracht van de kerkfabriek Sint-Rikier
betreffende de opname van een nieuwe lening voor de financiering van het
investeringsprogramma 2015
beslissing van de kerkraad Sint-Rikier d.d. 25/08/2015 houdende de gunning
van de lening voor de financiering van het investeringsprogramma 2015
ontwerptekst inzake borgstelling van BNP Paribas Fortis nv
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/08/2015
houdende principiële beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur
voor een door de kerkfabriek Sint-Rikier aangegane lening bij BNP Paribas
Fortis nv

Tot en met 2013 werden er door het gemeentebestuur doorgeefleningen
voorzien ter financiering van de investeringsbehoeften van de kerkfabrieken.
Sinds 2014 staan de kerkfabrieken zelf in voor hun financiering van de
investeringsuitgaven via opname van leningen. De terugbetaling van de
leningslasten gebeurt via jaarlijkse tussenkomst aan de kerkfabriek.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rikier heeft op 25/08/2015 beslist om
een lening op te nemen bij BNP Paribas Fortis nv in het kader van de
financiering van de investeringsuitgaven 2015. Deze lening wordt afgesloten
voor een bedrag van 184.000 EUR, met een looptijd van twintig jaar, zonder
herziening, met een nominale rentevoet op jaarbasis van 2,024%.
In de voorwaarden tot aangaan van deze nieuwe lening, vraagt de inschrijver
BNP Paribas Fortis nv een waarborg van het gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 31/08/2015
reeds principieel beslist om tot borgstelling over te gaan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zich akkoord te verklaren met deze
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borgstelling.
Stemmen

Met 21 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem)

Besluit

Enig artikel
De gemeente Bredene verklaart zich solidair borg te stellen t.o.v. BNP Paribas
Fortis nv wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de
door de lener afgesloten verrichting voor een totaal bedrag van 184.000 EUR. De
ontwerptekst inzake borgstelling van BNP Paribas Fortis nv maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 13: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de eerste budgetwijziging 2015 bestaande uit
de verklarende nota en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van de budgetwijziging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 154 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW‟s, zoals tot
op heden gewijzigd



Verwijzingsdocumenten



Omzendbrief BB 2014/4 d.d. 05/09/2014 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2015 van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Vlaamse Gewest
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Feiten, context 
en
argumentatie








beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2014 houdende vaststelling van
het budget 2015
ontwerp van de budgetwijziging 2015
toelichtende nota i.v.m. verklarende nota, financiële nota en toelichting van
de budgetwijziging
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
07/09/2015 van de eerste budgetwijziging 2015 bestaande uit de verklarende
nota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging
In zitting d.d. 18/12/2014 heeft de gemeenteraad de 1 e aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 goedgekeurd.
Doorheen de periode van de beleidscyclus is het niet ondenkbaar dat een
wijziging kan optreden. Dat betekent concreet dat de kredieten die voorzien
waren in de planningsdocumenten aangepast moeten worden.
Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de
financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten
ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien.
Het beleidsrapport „budgetwijziging‟ werd opgesteld volgens de nieuwe regels
van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting d.d. 07/09/2015
kennis van de eerste budgetwijziging 2015 bestaande uit de verklarende nota,
de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging.
De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting van de
budgetwijziging 2015.
De budgetwijziging bestaat uit de verklarende nota, de financiële nota en de
toelichting van de budgetwijziging.

Wijziging van het exploitatiebudget – volgens schema BW1
Beleidsdomein
Algemene
financiering
Algemeen
bestuur,
organisatie en
participatie
Openbare
infrastructuur en
mobiliteit
Parken en
begraafplaatsen
Natuur en
milieubeheer
Veiligheid en
preventie
Economie en
toerisme
Ruimtelijke
ordening
Cultuur en
bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale
dienstverlening

Saldo voor
BW
19.374.661

Uitgaven na
BW
991.305

Ontvangsten
na BW
20.401.726

Saldo na
BW
19.410.421

-5.862.868

6.340.728

458.908

-5.881.820

-466.445

1.099.539

563.064

-536.475

-942.037

1.034.260

88.924

-945.336

-622.498

1.449.444

1.246.628

-202.816

-3.595.856

3.628.677

366.890

-3.261.787

-527.667

578.923

47.225

-531.698

-146.676

205.246

58.362

-146.884

-1.135.041

1.466.509

279.522

-1.186.987

-240.148
-949.394
-2.883.537

320.882
1.245.045
2.644.375

71.270
235.992
20.985

-249.612
-1.009.053
-2.623.390
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Kinderopvang
TOTAAL

-506.335
1.496.159

1.544.999
22.549.932

956.266
24.795.762

-588.733
2.245.830

Investeringsbudget na wijziging – volgens schema TB3

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

Code
28
280
281

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

282
283
284/8
22/7

1. Terreinen en gebouwen

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

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

Totaal
583.550,00
0,00
583.500,00
0,00
0,00
50,00
8.105.000,03
8.105.000,03
3.169.921,74
4.554.128,99
380.949,30
0,00
0,00

B. Overige materiële vaste activa

0,00

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

0,00
0,00

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

2906
21
664

0,00
196.447,06
136.534,00
9.021.531,09

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

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

Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455.000,00
455.000,00

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

B. Overige materiële vaste activa

455.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

0,00
0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

176

0,00

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

21
150-1804951/2

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00
37.500,00
492.500,00

Wijziging van het liquiditeitenbudget – volgens schema BW4
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Resultaat op kasbasis

2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

2.245.830,00

A. Uitgaven

22.549.932,00

B. Ontvangsten

24.795.762,00

1.a. Belastingen en boetes

14.971.817,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

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

0,00

2. Overige

9.823.945,00

II. Investeringsbudget (B-A)

-8.529.031,09

A. Uitgaven

9.021.531,09

B. Ontvangsten

492.500,00

III. Andere (B-A)

1.788.804,00

A. Uitgaven

1.694.625,00

1. Aflossing financiële schulden

1.694.625,00

a. Periodieke aflossingen

1.694.625,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

3.483.429;,00

1. Op te nemen leningen en leasings

3.250.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

233.429,00

a. Periodieke terugvorderingen

233.429,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

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

-4.494.397,09

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

11.418.388,51

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

6.923.991,42

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

2.146.500,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

146.500,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

2.000.000,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.777.491,42

Autofinancieringsmarge na wijziging
I Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)
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2015 voor BW
2.158.979
24.100.677
21.941.698

2015 na BW
2.908.650
24.795.762
21.887.112

22.604.518
662.820
2.124.016
1.461.196
662.820
34.963

22.549.932
662.820
2.124.016
1.461.196
662.820
784.634

29

Tussenkomsten





Raadslid Kris Opdedrynck die aangeeft dat zijn fractie deze budgetwijziging
niet zal goedkeuren en verwijst in dit verband naar eerdere tussenkomsten
over de tekorten van het Autonoom Gemeentebedrijf die dienen gedragen
door het gemeentebestuur.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat in de toekomst vermoedelijk een
verhoging van de bijdragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf zich nog zal
opdringen. Het bestuur wordt immers geconfronteerd met noodzakelijke
herstellingswerken aan dit gebouw dat inmiddels tien jaar oud is.
Daarenboven is gebleken dat het niet zo evident is om bijkomende inkomsten
te genereren. De schepen wacht hier nog steeds op suggesties van de N-VAfractie. Bovendien wijst hij op een aantal ingrepen om de uitgaven te
beperken, o.m. op personeelsvlak.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de budgetwijziging 2015.

Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2015 vast. De verklarende nota en de
financiële nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: personeelsdienst - Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging (maaltijdcheques)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 87 §4 (managementteam), 105 (rechtspositieregeling) en 253
(toezendingsplichtige besluiten) van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen
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Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en argumentatie



Advies




Stemmen

Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974
en latere wijzigingen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
protocol van akkoord afgesloten met de vakorganisaties d.d. 20/07/2015
betreffende o.a. de vaststelling van de waarde van de maaltijdcheque in een
afzonderlijk besluit (i.p.v. in de rechtspositieregeling)
beslissing van het directiecomité van het AGB d.d. 13/08/2015 houdende o.a.
principiële goedkeuring van de vaststelling van de waarde van de
maaltijdcheque in een afzonderlijk besluit (i.p.v. in de rechtspositieregeling)
uittreksel uit het verslag van de bijeenkomst van het managementteam d.d.
18/09/2015 betreffende het voorstel tot o.a. de vaststelling van de waarde
van de
maaltijdcheque in een afzonderlijk besluit (i.p.v. in de
rechtspositieregeling
voorstel aan de huidige zitting van de gemeenteraad om in een afzonderlijk
besluit de waarde van de maaltijdcheque vast te stellen

Procedure wijziging rechtspositieregeling (RPR)
De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de RPR van het
personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet).
Dit gebeurt op basis van het voorontwerp opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam (artikel 87 §4 van
het Gemeentedecreet).
De vaststelling van de RPR dient voorafgaand aan de gemeenteraad
voorgelegd te worden aan de vakorganisaties. De voorgestelde wijziging van
de RPR is op 10/07/2015 voorgelegd aan de vakorganisaties, die op
20/07/2015 een protocol van akkoord afgesloten hebben.
Het huidige voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling wordt
voorgelegd naar analogie met het voorstel dat aan de OCMW-raad in zitting
d.d. 29/09/2015 en aan het directiecomité van het AGB op 22/10/2015
(reeds principieel goedgekeurd door de raad van bestuur op 13/08/2015)
voorgelegd zal worden.
Wijziging rechtspositieregeling
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de waarde van de
maaltijdcheque niet langer vast te stellen in de RPR, maar wel in een
afzonderlijk besluit.
Hiertoe dient het artikel 246 van de RPR, waarin de waarde van de
maaltijdcheque bepaald wordt, gewijzigd te worden.
De aanleiding voor de wijziging is het voorstel tot een tijdelijke verhoging
van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque op basis van de verwachte
financiering in het kader van het VIA4-akkoord, zoals dit in een afzonderlijk
dossier aan de gemeenteraad in huidige zitting voorgelegd wordt.

Het voorontwerp van wijziging van de RPR is gunstig geadviseerd door het
managementteam d.d. 18/09/2015.
Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de RPR werd n.a.v. het
vakbondsoverleg van 10/07/2015 op 20/07/2015 een protocol van akkoord
afgesloten.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
Het artikel 246 in de rechtspositieregeling betreffende de waarde van de
maaltijdcheque, wordt als volgt gewijzigd (de doorhaalde tekst wordt geschrapt
en de vet- en cursief gedrukte tekst wordt toegevoegd):
[Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk VI. De
sociale voordelen, Afdeling I. De maaltijdcheques]
Art. 246
De waarde van een maaltijdcheque bedraagt met ingang van 01/01/2009 4,5
EUR. wordt vastgesteld bij afzonderlijk besluit van de gemeenteraad. De
werkgeversbijdrage bedraagt 3,41 EUR. De werknemersbijdrage bedraagt 1,09
EUR en wordt maandelijks afgehouden van de nettowedde. De
werkgeversbijdrage en de werknemersbijdrage - die maandelijks afgehouden
wordt van de nettowedde – worden vastgesteld bij afzonderlijk besluit van
de gemeenteraad. Deze afzonderlijke gemeenteraadsbesluiten worden
opgesteld rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake de
toekenning van maaltijdcheques.
Artikel 2
De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals
vastgesteld in het document in bijlage 1, bestaande uit 324 artikels en 4 bijlagen
(totaal van 108 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld.
Dit document maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 15: personeelsdienst - Personeel. Maaltijdcheques. Vaststelling van de waarde (werkgevers- en
werknemersbijdrage)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Dany Hollevoet, Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2015

32

Juridische
grond







Verwijzingsdocumenten

















Feiten, context 
en argumentatie



artikels 87 §4 (managementteam), 105 (rechtspositieregeling) en 253
(toezendingsplichtige besluiten) van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974
en latere wijzigingen
artikel 160 van het Gemeentedecreet

beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
protocol afgesloten met de vakorganisaties d.d. 29/12/2014 met akkoord
opvraging restmiddelen VIA 4 en met akkoord verdere onderhandeling over de
concrete besteding van de middelen in het kader van een
koopkrachtverhoging van zodra het definitieve bedrag bekend is
schrijven d.d. 30/04/2015 van de stuurgroep VIA met kennisgeving van de
restmiddelen VIA 4 (koopkracht) voor de periode 2013-2014
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
29/06/2015 van de toekenning van het bedrag voor de periode 2013-2014
middelen VIA 4 voor de besteding van de restmiddelen in het kader van
koopkracht
raming verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques (voor zowel het
gemeente-, het OCMW- en het AGB-personeel)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/07/2015
waarbij – n.a.v. de kennisneming van het ontwerpverslag van het
vakbondsoverleg op 10/07/2015 - de definitieve tekst i.v.m. de besteding van
de restmiddelen VIA4 vastgesteld wordt
protocol afgesloten met de vakorganisaties d.d. 20/07/2015 met akkoord –
met opmerkingen – betreffende de besteding restmiddelen VIA 4 (tijdelijke
verhoging waarde maaltijdcheques voor zowel het gemeente-, OCMW- als
AGB-personeel)
schrijven van het gemeentebestuur d.d. 04/08/2015 gericht aan het OCMW
en aan het AGB met de vraag om aan respectievelijk de raad en het
directiecomité voor te stellen om de werkgeverbijdrage van de
maaltijdcheques tijdelijk te verhogen, zoals voorgesteld in voorliggend
dossier
beslissing van het directiecomité van het AGB d.d. 13/08/2015 houdende
principiële goedkeuring van de tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques
uittreksel uit het verslag van de bijeenkomst van het managementteam d.d.
18/09/2015 betreffende het voorstel tot tijdelijke verhoging van de
werkgeverbijdrage van de maaltijdcheque

Het gemeentebestuur vraagt jaarlijks de restmiddelen op van het Vlaams
Intersectoraal Akkoord 4 (VIA4-akkoord). Deze middelen moeten besteed
worden aan een koopkrachtverhoging van de werknemers.
Aan de gemeenteraad wordt – met het akkoord van de vakorganisaties (zie
opmerking hieronder) - voorgesteld om de werkgeversbijdrage van de
maaltijdcheque vanaf 01/09/2015 tijdelijk te verhogen met 0,70 EUR.
Deze tijdelijke verhoging is in het voorstel van toepassing zolang de
financiering in het kader van het VIA4- akkoord ongewijzigd gegarandeerd
blijft. Het volledig wegvallen van de koopkrachtmiddelen-dotatie in het
kader van het VIA4-akkoord heeft van rechtswege een einde van de tijdelijke
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verhoging tot gevolg. Als de koopkrachtmiddelen-dotatie in het kader van het
VIA4-akkoord met meer dan 20% vermindert, wordt met de vakorganisaties
opnieuw onderhandeld over de tijdelijke verhoging.
Opmerkingen:
 De aanwezige vakorganisaties (ACOD en ACV-openbare diensten) hebben
hieromtrent het volgende standpunt geformuleerd:
Zij gaan akkoord met de voorgestelde regeling, mits de vermelding van
onderstaande opmerkingen:
“De vakorganisaties juichen de gedachte toe om de beschikbare subsidies
te hanteren in kader van de verhoging van de koopkracht van alle
personeelsleden. We betreuren echter het tijdelijke karakter van het
voorstel. De vakorganisaties willen nogmaals duidelijk stellen dat we het
bestuur volgen in hun zoektocht naar mogelijke alternatieven om, tijdens
financieel moeilijke periodes, te besparen, maar toch opteren we voor
een permanent karakter van de verhoging van de koopkracht”.
 Naar aanleiding van het (mogelijk) tijdelijk karakter van de verhoging
wordt door VVSG en de juridische dienst van Schaubroeck aangeraden om
met alle contractuele personeelsleden een addendum bij de
arbeidsovereenkomst af te sluiten (die door beide partijen wordt
ondertekend).
De discussie die zich stelt, is of een raadsbeslissing het contractuele
personeelslid bindt (in casu: kan de contractant de tijdelijkheid van de
verhoging betwisten?). De handtekening van het personeelslid voorkomt
dat op enigerlei wijze een verworven recht zou kunnen worden
ingeroepen.
Als de restmiddelen vanaf 2015 jaarlijks de helft bedragen van het
toegekende bedrag voor de periode van 2013 – 2014 (een bedrag van
42.903,25 EUR), dan wordt de verhoogde loonkost vrijwel volledig gedekt
door de restmiddelen.
Zie de raming in bijlage voor het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en het
AGB-bestuur, voor de rest van de lopende legislatuur.
Naar analogie met het voorstel dat aan de OCMW-raad in zitting d.d.
29/09/2015 en aan de raad van bestuur van het AGB d.d. 22/10/2015 (reeds
principieel goedgekeurd door het directiecomité op 13/08/2015) voorgelegd
zal worden, en aansluitend op het voorstel aan de gemeenteraad in huidige
zitting om de waarde van de maaltijdcheque niet langer in de
rechtspositieregeling vast te stellen - wordt voorgesteld om de waarde van
de maaltijdcheque vast te stellen zoals voorzien in artikel 1 en artikel 2 van
het voorliggende besluit.



Met betrekking tot de besteding van de restmiddelen VIA 4 – tijdelijke
verhoging waarde maaltijdcheques - voor zowel het gemeente-, het OCMW-,
als het AGB-personeel:
 werd door het managementteam in vergadering d.d. 18/09/2015 gunstig
advies verleend;
 werd n.a.v. het vakbondsoverleg van 10/07/2015 op 20/07/2015 een
protocol van akkoord met opmerkingen afgesloten.

Visum financieel 
beheerder

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

Advies

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
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EB /
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IB /
(LB)
EB

Jaarlijks
aandeel 20.820,09 EUR per 0119-99/7405012
gemeente uit het totaal jaar (6.940,03 EUR Te
voorzien
in
verwachte
bedrag
periode sept-dec budgetwijziging
restmiddelen VIA 4,
2015)
periode
2013-2018
(onder voorbehoud van
effectieve toekenning)
(*)
(*) totaal verwacht bedrag restmiddelen VIA 4, periode 2013-2018 (voor het
gemeente- (aandeel van 53,92%) , het OCMW- (aandeel van 42,28%) en het
AGB- (aandeel van 3,80%) personeel samen):
128.709,75 EUR of over een periode van 40 maanden (nl. van september 2015
t.e.m. december 2018) gemiddeld 3.217,74 EUR per maand of 38.612,93 EUR
per jaar
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming (incl. btw)

Extra

werkgeversbijdragen
maaltijdcheques
door de verhoging
met 0,70 EUR per
cheque
vanaf
01/09/2015 voor het
gemeente-, OCMWen AGB-personeel


Stemmen
Besluit

totaal per jaar van
38.840,20 EUR:
o gemeente (aandeel
van 53,92%): 20.942,63
EUR
o OCMW (aandeel van
42,28%): 16.421,64
EUR
o AGB (aandeel van
3,80%): 1.475,93 EUR
totaal voor de rest van
het dienstjaar 2015 (septdec) van 12.946,73 EUR:
o gemeente (aandeel
van 53,92%): 6.980,87
EUR
o OCMW (aandeel van
42,28%): 5.473,88 EUR
o AGB (aandeel van
3,80%): 491,98 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
gemeente:
beleidsveld
is
afhankelijk van de
tewerkgestelde
persoon/6231004 - te
voorzien
in
budgetwijziging

EB
/ IB
/
(LB)
EB

Met algemene stemmen
Artikel 1
In toepassing van de gemeenteraadsbeslissing houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling d.d. 23/03/2009 en latere wijzigingen, bedraagt de nominale
waarde van een maaltijdcheque met ingang van 01/01/2009 4,50 EUR. De
werkgeversbijdrage bedraagt 3,41 EUR. De werknemersbijdrage bedraagt 1,09 EUR en
wordt maandelijks afgehouden van de nettowedde.
Artikel 2
De nominale waarde van een maaltijdcheque wordt met ingang van 01/09/2015
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tijdelijk verhoogd tot 5,20 EUR. De werkgeversbijdrage wordt vanaf deze datum
tijdelijk verhoogd tot 4,11 EUR. De werknemersbijdrage blijft 1,09 EUR en wordt
maandelijks afgehouden van de nettowedde. Deze tijdelijke verhoging is van
toepassing zolang de financiering in het kader van het VIA4-akkoord ongewijzigd
gegarandeerd blijft. Het volledig wegvallen van de koopkrachtmiddelen-dotatie in het
kader van het VIA4-akkoord heeft van rechtswege een einde van de tijdelijke
verhoging tot gevolg. Als de koopkrachtmiddelen-dotatie in het kader van het VIA4akkoord met meer dan 20% vermindert, wordt met de vakorganisaties opnieuw
onderhandeld over de tijdelijke verhoging.
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving

Bedrag

Extra

werkgeversbijdragen
maaltijdcheques
door de verhoging
met 0,70 EUR per
cheque
vanaf
01/09/2015 voor het
gemeente-, OCMWen AGB-personeel



Budgetsleutel

totaal per jaar
van 38.840,20
EUR:
o gemeente
(aandeel van
53,92%):
20.942,63
EUR
o OCMW
(aandeel van
42,28%):
16.421,64
EUR
o AGB (aandeel
van 3,80%):
1.475,93 EUR
totaal voor de
rest van het
dienstjaar 2015
(sept-dec) van
12.946,73 EUR:
o gemeente
(aandeel van
53,92%):
6.980,87 EUR
o OCMW
(aandeel van
42,28%):
5.473,88 EUR
o AGB (aandeel
van 3,80%):
491,98 EUR

Actiecode Deelof GBB
rapportage

gemeente:
GBB
beleidsveld
is
afhankelijk van
de
tewerkgestelde
persoon/6231004
- te voorzien in
budgetwijziging

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

Bedrag

Jaarlijks
aandeel
gemeente uit het totaal
verwachte
bedrag
restmiddelen VIA 4,
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20.820,09
EUR per
jaar
(6.940,03

Budgetsleutel
011999/7405012
Te voorzien in
budgetwijziging

Actiecode of
GBB
GBB

Deelrapportage
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periode
2013-2018
EUR
(onder voorbehoud van
periode
effectieve toekenning)
sept-dec
(*)
2015)
(*) totaal verwacht bedrag restmiddelen VIA 4, periode 2013-2018 (voor het
gemeente- (aandeel van 53,92%) , het OCMW- (aandeel van 42,28%) en het AGB(aandeel van 3,80%) personeel samen):
128.709,75 EUR of over een periode van 40 maanden (nl. van september 2015
t.e.m. december 2018) gemiddeld 3.217,74 EUR per maand of 38.612,93 EUR per
jaar
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 16: sociale dienst - Sociale zaken. Vaststellen reglement betreffende toekenning van een
mantelzorgpremie

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/08/2015
houdende vaststellen van ontwerpreglement betreffende toekenning van een
mantelzorgpremie
reglement betreffende toekenning van een mantelzorgpremie


Feiten, context 
en argumentatie



Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt
gegeven door een of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving,
waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader
van een hulpverlenend beroep.
In Vlaanderen zijn er ongeveer 600.000 mantelzorgers. Ook in Bredene zorgt
ongeveer 10 % van de inwoners voor een chronisch ziek familielid, een
zorgbehoevende vriend of buur. Mantelzorgers die zich dagdagelijks inzetten
om het voor zieke en zorgbehoevende mensen mogelijk te maken om langer
thuis in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen.
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Tussenkomsten





Mantelzorgers verdienen hiervoor de nodige maatschappelijke waardering.
Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een middel om erkenning en
waardering voor mantelzorgers waar te maken. Deze financiële waardering
maakt ook dat men de zorg langer kan volhouden. Op deze manier kan de
zorgbehoevende persoon langer thuis in zijn vertrouwde omgeving blijven.
Voorgesteld wordt om een gemeentelijke mantelzorgpremie in te voeren en
de modaliteiten omtrent deze premie te regelen via een reglement.
In het budget 2015 werd een krediet van 20.000 EUR ingeschreven voor de
invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie.
Voorgesteld wordt om met de gemeentelijke mantelzorgpremie te streven
naar de toekenning van een significant bedrag aan de mantelzorger en dit
voor hulp aan mensen die een zekere graad van zorgbehoevendheid
overstijgen.
In maart 2015 werden nieuwe cijfers opgevraagd bij de FOD Sociale
Zekerheid. Momenteel wonen er in Bredene 121 personen met een erkenning
van minstens 12 punten die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of
een integratietegemoetkoming ontvangen. Er zijn ook nog eens 115 personen
in Bredene met een erkenning van minstens 12 punten en ouder dan 65 jaar
die een tegemoetkoming „hulp aan bejaarden‟ ontvangen. Hiervan wordt
geschat dat ongeveer 30 % in een instelling verblijft.
Rekening houdend met het beschikbaar budget en de grootte van de
potentiële doelgroep wordt voorgesteld om een premiebedrag van 50
EUR/kwartaal toe te kennen.
Er bestaat eveneens een Vlaamse zorgpremie van 130 EUR per maand. De
bedoeling van deze Vlaamse zorgpremie is de thuiswonende hulpbehoevende
persoon financieel tegemoet te komen in kosten voor professionele
hulpverlening en mantelzorg. Uit studies blijkt echter dat slechts 20% van de
hulpbehoevende van die 130 EUR effectief iets geven aan de mantelzorgers.
Omwille ook van die reden wordt voorgesteld om bij de invoering van een
gemeentelijke mantelzorgpremie een systeem uit te werken waarbij de
premie zonder tussenpersoon bij de mantelzorger terecht komt.
Concreet wordt voorgesteld dat de mantelzorgpremie wordt aangevraagd
door de hulpbehoevende maar wordt uitbetaald aan de door de
hulpbehoevende aangeduide mantelzorger.

Raadslid
Liesbeth
Metsu
die
het
engagement,
de
taken,
verantwoordelijkheden en vooral het belang van mantelzorg en
mantelzorgers onderstreept en tevens benadrukt dat haar fractie tevreden is
met het invoeren van deze premie, die weliswaar niet gevraagd wordt door
de mantelzorgers, maar een blijk van warmte/erkenning is vanuit het
gemeentebestuur naar de personen die zich op dit vlak inzetten.
Schepen Jacques Deroo die verwijst naar het dossier en de afspraken die
hierover drie jaar geleden werden gemaakt tussen de coalitiepartners. De
invoering van deze premie werd dan ook opgenomen in het
beleidsprogramma. De schepen benadrukt ook nog de rol van OCMW-raadslid
Daniël Poppe bij de totstandkoming van voorliggend dossier.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt met ingang van 01/10/2015 het reglement betreffende de
toekenning van een mantelzorgpremie vast. Dit reglement maakt integrerend
deel uit van dit besluit.
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Punt 17: technische dienst - Openbare werken. Aanleg van een parking in grastegels in de
Schoonheidsleerlaan.
Intrekking beslissing d.d. 26/05/2015.
Opnieuw vaststellen van de
voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van werken (in eigen regie)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2015 houdende vaststelling van
de voorwaarden, de kostprijsraming (35.593,06 EUR, btw inclusief) en de
wijze van gunnen van de opdracht van werken voor de realisatie van een
parking in dolomiet in de Schoonheidsleerlaan
brief d.d. 29/05/2015 van Ruimte Vlaanderen betreffende de aanleg van een
parking in dolomiet in de Schoonheidsleerlaan
aangepast plan aanleg van een parking in grastegels in de
Schoonheidsleerlaan




Feiten, context 
en argumentatie



Na een desbetreffend voorstel van het college van burgemeester en
schepenen is de gemeenteraad in zitting d.d. 26/05/2015, overgegaan tot het
vaststellen van de voorwaarden, de kostprijsraming (35.593,06 EUR, btw
incl.) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van werken voor de aanleg van
een parking in dolomiet in de groenzone Schoonheidsleerlaan, gelegen naast
de onderwijsinstelling “De Zandlopertjes”. 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 ontstaat.
Vervolgens werd Ruimte Vlaanderen verzocht een stedenbouwkundige
vergunning af te leveren voor het aanleggen van deze parking in dolomiet.
Gelet dat voor deze aanleg volgens dit departement een afwijking op de
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Financiële
gevolgen

stedenbouwkundige voorschriften vereist is, zijn een projectvergadering en
een gemotiveerd verzoek noodzakelijk.
Omdat de voorgestelde procedure omslachtig en langdurig is, wordt de
gemeenteraad voorgesteld de parking aan te leggen in grastegels (netwerk
van polyethyleen roosters, UV- en weersbestendig en bestand tegen rot,
waarin gras dient gezaaid). Zodoende wordt het huidig uitzicht niet
gewijzigd, wordt geen fundering aangebracht en is er geen
stedenbouwkundige vergunning vereist.
De aanleg van deze parking, waarop circa 27 wagens kunnen worden
gestationeerd, kan worden uitgevoerd in eigen regie.
Detail van de opdrachten van werken/leveringen/diensten + kostprijsraming
- 5 bomen (acer campestre “Elsrijk”)
- 114 stuks biggenruggen
- afvoeren van circa 690 m2 grond
- circa 690 m2 grastegels
- 110 ton teelaarde
- 15 kg graszaad
- 30 uur huur kraan en wals + bestuurder.
Kostprijsraming, btw incl.: 28.681,54 EUR.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 470.000 EUR voorzien voor het financieren van asfalterings-, kleine
riolerings- en aanpassingswerken diverse wegen. Het transactiekrediet 2015
bedraagt 95.000 EUR.
De gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld over te gaan tot de intrekking
van zijn desbetreffend besluit d.d. 26/05/2015 en andermaal over te gaan
tot het vaststellen van de voorwaarden, de kostprijsraming (28.681,54 EUR,
btw incl.) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van werken (in eigen regie) tot
aanleg van een parking in grastegels in de groenzone Schoonheidsleerlaan
(kruispunt
Schoonheidsleerlaan-Eksterstraat-Doornenbilkstraat),naast
onderwijsinstelling “De Zandlopertjes”.

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

Raming
(incl. btw)

Aanleg
parking
Schoonheidsleerlaan
in grastegels
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
28.681,54
0200-00/2240107
EUR
470.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107
95.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad trekt in zijn besluit d.d. 26/05/2015 houdende vaststelling van
de voorwaarden, de kostprijsraming (35.593,06 EUR, btw incl.) en de wijze van
gunnen van de opdracht van werken voor de realisatie van een parking in
dolomiet in de Schoonheidsleerlaan.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt opnieuw vast de voorwaarden, kostprijsraming (28.681,54
EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
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voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van werken (in eigen regie) tot
aanleg van een parking in grastegels in de groenzone Schoonheidsleerlaan,
gelegen naast onderwijsinstelling “De Zandlopertjes”
Detail opdrachten van werken/leveringen/diensten:
- 5 bomen (acer campestre “Elsrijk”)
- 114 stuks biggenruggen
- afvoeren van circa 690 m2 grond
- circa 690 m2 grastegels
- 110 ton teelaarde
- 15 kg graszaad
- 30 uur huur kraan en wals + bestuurder.

Punt 18: technische dienst - Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen. Akkoord verwerven
van een erfdienstbaarheid van doorgang over het perceel gelegen Duinenstraat, gekadastreerd 2°
afdeling, sectie C, nr. 490A, eigendom OCMW Bredene. Goedkeuring van de voorwaarden

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 637 tot en met 710bis van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804

Verwijzingsdocumenten



Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
Decreet d.d. 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping”
GRUP “Camping”, goedgekeurd door de deputatie d.d. 14/03/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
houdende afsluiten van een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen
aangepast plan onteigening bouwland voor het aanleggen van een
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Feiten, context 
en argumentatie











ontsluitingsweg en parkeergelegenheid naar de recreatiezone Grasduinen,
opgemaakt door nv Plantec
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende definitieve
aanvaarding van het onteigeningsplan met innemingstabel d.d. 26/02/2014,
genaamd “Onteigenen van bouwland voor het aanleggen van een
ontsluitingsweg en parkeergelegenheid naar de recreatiezone Grasduinen”
(gewone onteigeningsprocedure), mits uitsluiting van de gronden die vroeger
eigendom waren van Roland Metsu-Martine Standaert, alsook aanvraag bij de
Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur van een onteigeningsmachtiging en
dit op basis van de motivering omtrent het algemeen nut en de
onteigeningsnoodzaak
beslissing van de OCMW-raad d.d. 01/07/2015 houdende het verlenen van
een kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang over het perceel, gelegen
Duinenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr. 490A, eigendom OCMW
Bredene

Sinds eind juni 2011 wordt het recreatiedomein Grasduinen, circa 9 ha groot,
gelegen tussen de campingzones van de Koningin Astridlaan en Zandstraat,
eigendom van Toerisme Vlaanderen, officieel uitgebaat door ons bestuur. De
ontsluiting van deze zone valt ten laste van de gemeente Bredene. Een van
de onmiddellijk noodzakelijke ingrepen is het gebied beter bereikbaar maken
vanuit de Duinenstraat en Koningin Astridlaan. Inmiddels werd met Toerisme
Vlaanderen een desbetreffende erfpachtovereenkomst afgesloten (duur 30
jaar).
Voor de westelijke ontsluiting van dit gebied (zijde Duinenstraat) dienen
volgende onroerende goederen verworven:
- OCMW Bredene – 1649 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr.
490A
- Vennootschap Musae – 3185 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie
C, deel van nr. 491B
- Roland Metsu-Martine Standaert – 1108 m2 grond, gekadastreerd 2°
afdeling, sectie C, deel van nr. 539C.
Deze westelijke ontsluitingsweg zal worden voorzien tussen de Duinenstraat,
tussen de woningen met huisnummers 144 en 152 en het uiterst westelijk
punt van het recreatiedomein. Ons bestuur zal deze terreinen aanleggen als
openbare weg (verhard en geasfalteerd), in beide rijrichtingen toegankelijk.
De weg zal kunnen worden gebruikt door gemotoriseerd verkeer, maar
evenzeer door voetgangers en fietsers. Op het einde van de westelijke
ontsluitingsweg wordt een parking aangelegd.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 22/06/2015, het onteigeningsplan met
innemingstabel d.d. 26/02/2014, genaamd “Onteigenen van bouwland voor
het aanleggen van een ontsluitingsweg en parkeergelegenheid naar de
recreatiezone Grasduinen” (gewone onteigeningsprocedure) definitief
aanvaard en dit met uitsluiting van de gronden, vroeger eigendom van Roland
Metsu-Martine Standaert (1108 m2) die in der minne werden verworven. Het
OCMW Bredene werd bereid gevonden ons bestuur, een erfdienstbaarheid van
doorgang toe te staan op hun grond.
De verwerving van de onroerende goederen, opgenomen in het
onteigeningsplan, kadert in de realisatie van het GRUP “Camping” en meer in
het bijzonder de westelijke ontsluiting van het domein Grasduinen. Bij dit
GRUP werd geen onteigeningsplan gevoegd, omdat de gemeente Bredene in
eerste instantie heeft gepoogd om de gronden minnelijk te verwerven.
Bij beslissing van de OCMW-raad d.d. 01/07/2015 werd ons bestuur een
erfdienstbaarheid van doorgang verleend over het perceel, gelegen
Duinenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr. 490A, eigendom van
het OCMW, onder de volgende voorwaarden:
- Aan de erfdienstbaarheid zal slechts een einde komen bij onderlinge
toestemming
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-





Eenieder mag gebruik maken van deze doorgang die leidt naar het
recreatiedomein “Grasduinen”, gelegen tussen de campingzones van de
Koningin Astridlaan en de Zandstraat, eigendom van Toerisme
Vlaanderen, dat wordt uitgebaat door de gemeente Bredene
- De gemeente Bredene zorgt voor de aanleg van de desbetreffende
doorgang op het lijdend erf, alsook voor het onderhoud ervan
- Bij het einde van de erfdienstbaarheid zal de gemeente Bredene op zijn
kosten het lijdend erf terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen
- Het OCMW Bredene ziet af van ieder recht tot natrekking van het
eigendomsrecht van de infrastructuur, die op zijn eigendom geplaatst
wordt. Deze blijft in volle eigendom van de gemeente Bredene of zijn
rechtsopvolgers. De gemeente Bredene ziet af van ieder recht op de
vestiging van hetzij welke dienstbaarheid of verzwaring van last,
behoudens deze vervat in onderstaande voorwaarden ten laste van de
eigendom voornoemd
- Het recht van doorgang wordt kosteloos toegestaan
- De gemeente Bredene geniet het recht van doorgang vanaf de datum van
het verlijden van de authentieke akte
- Alle welkdanige kosten, voortspruitend uit het verlenen van de
erfdienstbaarheid vallen ten laste van de gemeente Bredene, inclusief
deze gekoppeld aan de beëindiging van de lopende pacht.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd:
- akkoord te gaan met het verlenen door het OCMW Bredene aan ons
bestuur van een kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang over het
perceel, gelegen Duinenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr.
490A (oppervlakte 1649 m2)
- zijn goedkeuring te hechten aan de desbetreffende voorwaarden.
Het verwerven van een onroerend zakelijk recht is immers een bevoegdheid
van de gemeenteraad.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met het verlenen door het OCMW Bredene aan
ons bestuur van een kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang over het perceel,
gelegen Duinenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr. 490A (oppervlakte
1649 m2) en dit onder volgende voorwaarden:
- Aan de erfdienstbaarheid zal slechts een einde komen bij onderlinge
toestemming
- Eenieder mag gebruik maken van deze doorgang die leidt naar het
recreatiedomein “Grasduinen”, gelegen tussen de campingzones van de
Koningin Astridlaan en de Zandstraat, eigendom van Toerisme
Vlaanderen, dat wordt uitgebaat door de gemeente Bredene
- De gemeente Bredene zorgt voor de aanleg van de desbetreffende
doorgang op het lijdend erf, alsook voor het onderhoud ervan
- Bij het einde van de erfdienstbaarheid zal de gemeente Bredene op zijn
kosten het lijdend erf terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen
- Het OCMW Bredene ziet af van ieder recht tot natrekking van het
eigendomsrecht van de infrastructuur, die op zijn eigendom geplaatst
wordt. Deze blijft in volle eigendom van de gemeente Bredene of zijn
rechtsopvolgers. De gemeente Bredene ziet af van ieder recht op de
vestiging van hetzij welke dienstbaarheid of verzwaring van last,
behoudens deze vervat in onderstaande voorwaarden ten laste van de
eigendom voornoemd
- Het recht van doorgang wordt kosteloos toegestaan
- De gemeente Bredene geniet het recht van doorgang vanaf de datum van
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-

het verlijden van de authentieke akte
Alle welkdanige kosten, voortspruitend uit het verlenen van de
erfdienstbaarheid vallen ten laste van de gemeente Bredene, inclusief
deze gekoppeld aan de beëindiging van de lopende pacht.

Punt 19: technische dienst - Gebouwen. Vernieuwen van het dak van de sporthal (domein
gemeentelijk sportcentrum). 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, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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



gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
ontwerp bestek “Opdracht van werken tot het vernieuwen van het dak van de
sporthal (domein gemeentelijk sportcentrum)” – nr. Gsportc01/2015
foto‟s en schets



Feiten, context 
en argumentatie




De technische dienst heeft vastgesteld dat het dak van de grote sporthal,
oppervlakte circa 2050 m2, totaal versleten is. Hier en daar is al sprake van
waterinfiltratie, vooral tijdens de wintermaanden. De bedoeling is de zwarte
dakbedekking te vervangen door een witte eco roofing, wat ervoor zal zorgen
dat de temperatuur in dit gebouw gedurende de zomermaanden draaglijker
is.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 50.000 EUR voorzien. Het transactiekrediet voor 2015 bedraagt 50.000
EUR.
Summiere beschrijving voorwaarden
- Voorbereiding bestaande bitumen dakbedekking
- Wegnemen en afdichten verluchtingspijpen
- Inspecteren en herstellen van de stabiliteit van de ondergrond ter hoogte
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van de vroegere lichtkoepel
Toplaag in dakvlak: dampdrukverdelende, brandwerende en hitte
reflecterende ECO bitumenmembraan (partieel gelast (1-laags))
- Toplaag opstanden: brandwerende en witte reflecterende ECO bitumen
dakbaan, volledig gelast
- Premievrije verzekerde applicatiegarantie.
De kostprijs van deze opdracht van werken, die zou worden toevertrouwd
aan een aannemersfirma, wordt geraamd op 49.000 EUR, btw incl.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van het
bestek (nr. Gsportc01/2015), de kostprijsraming (49.000 EUR, btw incl.) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking) van de opdracht van werken tot het vernieuwen van het dak
van de grote sporthal (domein gemeentelijk sportcentrum).
-




Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Vernieuwen
dak
grote
sporthal
(roofing)

Tussenkomsten




Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
49.000 EUR
0740-04/2210407 0740-04/2210407
50.000 EUR
50.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Raadslid Kris Opdedrynck die voorstelt om naar aanleiding van deze werken
en samen met deze werken ook het dak te isoleren tegen warmteverlies.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze isolatiewerken niet zijn
opgenomen in het bestek en ook niet zijn gebudgetteerd. De werken zijn
echter dermate dringend (waterinsijpeling) dat de goedkeuring van dit
dossier niet kan worden uitgesteld, aldus de schepen die echter aangeeft dit
voorstel te laten onderzoeken door de technische dienst.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van het bestek (nr.
Gsportc01/2015), de kostprijsraming (49.000 EUR, btw incl.) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van werken tot het vernieuwen van het dak van de grote sporthal
(domein gemeentelijk sportcentrum). Het bestek en de desbetreffende schets
maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 20: technische dienst - Gemeentelijk milieu- en recyclagepark. Opdracht van levering en
plaatsing van een modulair oprijplatform. Vaststellen van het bestek en bijhorende plannen, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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



ontwerp bestek “Leveren en plaatsen van een modulair oprijplatform op het
gemeentelijk milieu- en recyclagepark” – Gcontp01/2015
diverse plannen


Feiten, context 
en argumentatie







In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 360.000 EUR ingeschreven voor het financieren van de aankoop van een
modulair oprijplatform voor het gemeentelijk milieu- en recyclagepark. Het
transactiekrediet 2015 bedraagt 160.000 EUR.
Het modulair oprijplatform, dat dient geplaatst op het gemeentelijk milieuen recyclagepark, dient dusdanig geconcipieerd dat het een dubbele functie
heeft. Enerzijds is het de bedoeling dat de bezoekers van dit park de
fracties die frequent worden aangeboden, zoals groenafval (o.a. zware
zakken gras) en brandbare, niet-recycleerbare fracties, in de containers
kunnen deponeren vanuit de hoogte, wat impliceert dat niet langer trappen
dienen genomen. Anderzijds dient onderaan dit platform stapelruimte te
worden voorzien, waarin niet enkel goederen eigen aan dit park kunnen
worden gestapeld, maar tevens materialen van de technische dienst
uitvoering, die niet vaak dienen getransporteerd, zoals bvb. miradors,
reddingsboten enz… Zodoende komt er tal van ruimte vrij in de garages van
het gemeentelijk dienstencentrum.
Raming van de opdracht van levering en plaatsing: 250.000 EUR, btw incl.
Omdat het transactiekrediet 2015 voor het financieren van deze opdracht
ontoereikend is (160.000 EUR), wordt de gemeenteraad voorgesteld volgende
kredietverschuivingen door te voeren:
- 90.000 EUR van het transactiekrediet 2018 modulair oprijplatform (totaal
200.000 EUR) naar transactiekrediet 2016 modulair oprijplatform –
budgetsleutel 0309-00/2220400
- 15.000 EUR (aankoop afvalcontainers – vervanging), 35.000 EUR
(perscontainer) en 35.000 EUR (geïntegreerde hakselaar), thans
transactiekredieten 2016 naar transactiekredieten 2018 – budgetsleutels
0309-00/2300000.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot de vaststelling van het
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bestek en bijhorende plannen van de opdracht van levering en plaatsing van
een modulair oprijplatform op het gemeentelijk milieu- en recyclagepark,
evenals de kostprijsraming (250.000 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen
(open aanbesteding).
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Modulair
oprijplatform
voor
gemeentelijk
milieuen
recyclagepark

Raming
Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
(incl. btw) beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
250.000 0309-00/2220400
0309-00/2220400
EUR
360.000 EUR
160.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

EB /
IB /
(LB)
IB

Voor het financieren
van het saldo –
voorstel
gemeenteraad
doorvoeren van een
aantal
kredietverschuivingen

De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek (Gcontp01/2015)
en bijhorende plannen, de kostprijsraming (250.000 EUR, btw incl.) en de wijze
van gunnen (open aanbesteding) van de opdracht van levering en plaatsing van
een modulair oprijplatform op het gemeentelijk milieu- en recyclagepark.
Het bestek en bijhorende plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad voert volgende kredietverschuivingen door:
- 90.000 EUR van het transactiekrediet 2018 modulair oprijplatform (totaal
200.000 EUR) naar transactiekrediet 2016 modulair oprijplatform –
budgetsleutel 0309-00/2220400
- 15.000 EUR (aankoop afvalcontainers – vervanging), 35.000 EUR
(perscontainer) en 35.000 EUR (geïntegreerde hakselaar), thans
transactiekredieten 2016 naar transactiekredieten 2018 – budgetsleutels
0309-00/2300000.

Punt 21: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Renovatie openbare verlichting voetgangerszone
Duinenstraat. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

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, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/03/2014
houdende het toewijzen van diverse opdrachten van levering n.a.v de
herinrichtingswerken in de voetgangerszone Duinenstraat, gelegen tussen
Driftweg/Kapel- en Golfstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/03/2015
houdende het uitnodigen van Eandis om diverse voorstellen uit te werken om
de twaalf bestaande openbare verlichtingspunten in de Duinenstraat, tussen
Driftweg/Kapel- en Golfstraat te vervangen door nieuwe openbare
verlichtingspunten (palen)
dossier van Eandis voor de renovatie van de openbare verlichting in de
voetgangerszone Duinenstraat





Feiten, context 
en argumentatie







Vorig jaar werd de voetgangerszone Duinenstraat, meer bepaald tussen de
Driftweg en Golfstraat heringericht. In het meerjarenplan 2014-2019 werd
een krediet van 50.000 EUR (transactiekrediet 2015) voorzien, om naar
aanleiding van de herinrichting van de voetgangerszone Duinenstraat de
openbare verlichting te vernieuwen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 16/03/2015
beslist om de twaalf bestaande openbare verlichtingspalen in de
voetgangerszone Duinenstraat, tussen Driftweg/Kapel- en Golfstraat te
vervangen door OV-palen waarvan het type later, na onderzoek van diverse
mogelijkheden zou gekozen worden.
Eandis Brugge diende een dossier in voor de renovatie van de openbare
verlichting in de voetgangerszone Duinenstraat en Prins Karellaan, meer
bepaald voor het slopen van twaalf openbare verlichtingspalen met armatuur
en deze te vervangen door veertien nieuwe sierpalen voorzien van
sierarmatuur Yoa LED.
Beschrijving van het materiaal:
 acht x paal 4 m met top 76 mm voor Yoa voorzien van stopcontact
(kersversiering)
 zes x paal 4 m met top 76 mm voor Yoa (zonder stopcontact)
 veertien x sierstuk voor paal
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Financiële
gevolgen

 veertien x verlichtingstoestel YOA_MIDI_LED_6000LM_830_5139.
Voorwaarden
Omschrijving
Hoeveelheid Kostprijs
(excl.
btw)
Aansluiting OV op het net
14 stuks
1.980 EUR
Plaatsen palen/steunen
14 stuks
5.270,09 EUR
Plaatsen verlichtingstoestellen
14 stuks
525,45 EUR
Recupel verlichtingstoestellen
14 stuks
0,12 EUR
Materiaal palen en steunen
25 stuks
8.899,80 EUR
Materiaal armaturen en lampen
14 stuks
9.557,09 EUR
Wegnemen en slopen palen en 12 stuks
2.313,96 EUR
steunen
Wegnemen
en
slopen 12 stuks
2.628,78 EUR
verlichtingstoestellen
Totaal
28.771,33 EUR
btw 21%
6.041,98 EUR
Algemeen totaal
34.813,31 EUR

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

Raming
(incl. btw)

Renovatie
openbare
verlichting
voetgangerszone
Duinenstraat

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
34.813,31
0670-00/2289300 0670-00/2289300
EUR
50.000 EUR
50.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming
(34.813,31 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure – artikel 26 § 1 1° f –
technische specificiteit) van de opdracht van werken tot renovatie van de
openbare verlichting in de voetgangerszone Duinenstraat, tussen Driftweg/Kapelen Golfstraat en Prins Karellaan, tussen Duinenstraat en Hendrik Consciencelaan,
detail hierna:
 Voorwaarden:
 acht x paal 4 m met top 76 mm voor Yoa voorzien van stopcontact
(kersversiering)
 zes x paal 4 m met top 76 mm voor Yoa (zonder stopcontact)
 veertien x sierstuk voor paal
 veertien x verlichtingstoestel YOA_MIDI_LED_6000LM_830_5139.
Omschrijving
Hoeveelheid Kostprijs
(excl.
btw)
Aansluiting OV op het net
14 stuks
1.980 EUR
Plaatsen palen/steunen
14 stuks
5.270,09 EUR
Plaatsen verlichtingstoestellen
14 stuks
525,45 EUR
Recupel verlichtingstoestellen
14 stuks
0,12 EUR
Materiaal palen en steunen
25 stuks
8.899,80 EUR
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Materiaal armaturen en lampen
Wegnemen en slopen palen en
steunen
Wegnemen
en
slopen
verlichtingstoestellen
Totaal
btw 21%
Algemeen totaal

14 stuks
12 stuks

9.557,09 EUR
2.313,96 EUR

12 stuks

2.628,78 EUR
28.771,33 EUR
6.041,98 EUR
34.813,31 EUR

Punt 22: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Eandis. Plaatsen van een foorkast t.h.v. parking
Staf Versluys 1. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/02/2015 houdende vaststelling van
de voorwaarden inzake het toekennen van de standplaatsen tijdens de
paaskermis 2015-2019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/2015 houdende uitstellen
behandeling dossier plaatsen van een foorkast t.h.v. parking Staf Versluys 1
dossiers van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor het plaatsen van
een elektriciteitskast (foorkast) in de Kapelstraat t.h.v. parking Staf Versluys
1
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. houdende
voorstel tot plaatsen foorkast t.h.v. parking Staf Versluys 1





Feiten, context 
en argumentatie

De paaskermis ging naar jaarlijkse gewoonte door en zal ook in de toekomst
doorgaan op de parkings Staf Versluys I en II (beslissing van de gemeenteraad
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Financiële
gevolgen

d.d. 23/02/2015), gelegen langsheen de Kapelstraat, meer bepaald t.h.v. het
MEC Staf Versluys. Om de kermisattracties van voldoende elektriciteit te
kunnen voorzien, werden kabels over de Kapelstraat gelegd tot aan de
elektriciteitskast t.h.v. het MEC Staf Versluys (onveilige situatie).
Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge diende een voorstel in om twee
elektriciteitskasten (foorkast – type 3 – rug aan rug geplaatst) te voorzien op
de parking Staf Versluys I, meer bepaald langs de zijde van de Kapelstraat
t.h.v. de parking van het Europahotel en dit ten behoeve van de jaarlijkse
paaskermis. De foorkast is in eerste instantie bedoeld voor de paaskermis,
maar kan evenwel dienst doen voor andere gemeentelijke activiteiten op de
parkings Staf Versluys I en II.
Beschrijving twee foorkasten (type 3)
 distributiespanning driemaal 400V + N
 eenmaal tweevoudig uurtarief, driefasig, 100 A, 69,3 kVA
 kostprijsraming: 14.071,99 EUR (incl. btw).
In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
130.000 EUR voor het financieren van de aankopen van divers feestmateriaal
(nadars, tafels, stoelen, vlaggenmasten, enz…). Voor het jaar 2015 is een
transactiekrediet voorzien van 25.000 EUR. Het saldo bedraagt 18.515 EUR.

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

Raming
(incl. btw)
Staf

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
14.071,99
0190-00/2310000 0190-00/2310000
EUR
130.000 EUR
18.515 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden , kostprijsraming (14.071,99 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure – artikel 26 § 1 1° f – technische
specificiteit) van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing van twee
elektriciteitskasten (foorkasten) op de parking Staf Versluys 1, meer bepaald ter
hoogte van de parking Europahotel, gelegen langsheen de Kapelstraat.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving

Twee
foorkasten
parking Staf Versluys 1
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Bedrag
Budgetsleutel
(incl. btw)
14.071,99
EUR

Actiecode of DeelGBB
rapportage

+ ev. I.E.
0190- I.E. 1G22
00/2310000 1G22.04.05
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Punt 23: technische dienst - Gebouwen. Buitenschoolse kinderopvang. Plaatsen centrale verwarming
op de bovenverdieping. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2006
houdende:
- gunning van de opdracht van werken tot realisatie van lot 6 (ventilatie en
verwarming) bij de inrichting van een gemeenschapscentrum en locatie
buitenschoolse kinderopvang aan de firma SDB nv voor de som van 212.637,26
EUR (incl. btw)
- richten van een aanvraag aan GeDIS voor het bekomen van een subsidie voor
de installatie van een warmtepomp, deel uit makend van lot 6 (ventilatie en
verwarming)
aangetekend schrijven d.d. 10/01/2008 gericht aan SDB nv betreffende
problemen met de verwarmingsinstallatie-airco in de buitenschoolse
kinderopvang
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/01/2010
betreffende het treffen van een maatregel van ambtswege jegens nv SDB en
toewijzing, bij hoogdringendheid, van de opdracht van werken tot het
herstellen
van
de
verwarmingsinstallatie
in
het
gemeentelijk
dienstencentrum (locatie buitenschoolse kinderopvang) aan nv Sanecal
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/01/2010
betreffende de installatie van verwarming op gas bij dringende spoed in de
buitenschoolse kinderopvang (vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
+ toewijzing opdracht van levering)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/01/2010
betreffende het instellen van een gerechtelijke procedure jegens het Atelier
voor Architectuur Maes-Debusschere en nv SDB + aanstelling raadsman
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 22/02/2010 van de
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hoogdringende beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 18/01/2010 betreffende de installatie van verwarming op gas bij
dringende spoed (vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen + toewijzing
opdracht van levering)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/06/2013
houdende goedkeuring van het voorstel van de buitenschoolse kinderopvang
om bij Kind en Gezin het principieel akkoord en de erkenning aan te vragen
voor dertig extra plaatsen vanaf 01/09/2013 voor de naschoolse opvang en de
opvang op facultatieve vrije dagen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/08/2015
houdende het voorstel tot het plaatsen van centrale verwarming op de
bovenverdieping in de buitenschoolse kinderopvang

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
voorzien van 30.000 EUR voor het financieren van herinrichtingswerken bko,
plaatsen centrale verwarming bovenverdieping.
Naar aanleiding van de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang in
2013 (integratie bovenverdieping) en gelet op het groot aantal kinderen dat
er opgevangen worden tijdens de schoolvakanties en op woensdagmiddag is
het aangewezen om ook op de bovenverdieping de verwarming te
vernieuwen. Er wordt geopteerd om net zoals op de benedenverdieping te
verwarmen met gas.
De technische dienst uitvoering zal zelf instaan voor de installatie van de
centrale verwarming.
Voorwaarden opdracht van levering van materiaal:
Radiatoren + toebehoren
Beschrijving
- diverse afmetingen:
h 500 x b 33 x l 1600 (9 stuks)
h 500 x b 33 x l 1200 (4 stuks)
h 500 x b 33 x l 900 (2 stuks)
h 900 x b 22 x l 100 (2 stuks)
- haakse regelbare koppeling (17 stuks)
- haakse thermostatische radiatorkraan (17 stuks)
+ diverse kleine onderdelen om aansluiting mogelijk te maken
Condensatieketel + toebehoren
Beschrijving
- gaswandketel
- expansievat 50 liter
- modulerende ketellaadpomp
- veiligheidsgroep 3/4”
- gasfilter 3/4”
- ontluchter 6/4”
- vuilafscheider 6/4”
- ontluchter 1/2”
+ diverse kleine onderdelen om aansluiting mogelijk te maken
Regeling
Beschrijving
digitale thermostaat (8 stuks)
Buizen en fittingen
Beschrijving (vermoedelijke hoeveelheden)
- buis zonder mantel voor sanitair + centrale verwarming (100 m)
- bocht 90° 50/4 x 50/4 (18 stuks)
- overgangsstuk 6/4”M x 50/4 (6 stuks)
- overgangs t-stuk 50/4 x 3/4” Fx50/4 (33 stuks)
- overgangsstuk 3/4”M x 20/2 (32 stuks)
- overgangsstuk 1/2”M x 20/2 (17 stuks)
- bocht 90°1/2”M x 20/2 (17 stuks)
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Financiële
gevolgen

- quick beugel 16 – 20 mm (50 stuks)
- buisbeugel 50 – 55 mm (50 stuks).
Kostprijsraming: 15.000,00 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Plaatsen
cv
bovenverdieping
bko

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
15.000 EUR
0945-05/2210107 0945-05/2210107
30.000 EUR
30.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (15.000 EUR incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van materiaal voor
het vernieuwen van de centrale verwarming op de bovenverdieping van de
buitenschoolse kinderopvang.
 Voorwaarden opdracht van levering van materiaal:
Radiatoren + toebehoren
Beschrijving
- diverse afmetingen:
h 500 x b 33 x l 1600 (9 stuks)
h 500 x b 33 x l 1200 (4 stuks)
h 500 x b 33 x l 900 (2 stuks)
h 900 x b 22 x l 100 (2 stuks)
- haakse regelbare koppeling (17 stuks)
- haakse thermostatische radiatorkraan (17 stuks)
+ diverse kleine onderdelen om aansluiting mogelijk te maken
Condensatieketel + toebehoren
Beschrijving
- gaswandketel
- expansievat 50 liter
- modulerende ketellaadpomp
- veiligheidsgroep 3/4”
- gasfilter 3/4”
- ontluchter 6/4”
- vuilafscheider 6/4”
- ontluchter 1/2”
+ diverse kleine onderdelen om aansluiting mogelijk te maken
Regeling
Beschrijving
digitale thermostaat (8 stuks)
Buizen en fittingen
Beschrijving (vermoedelijke hoeveelheden)
- buis zonder mantel voor sanitair + centrale verwarming (100 m)
- bocht 90° 50/4 x 50/4 (18 stuks)
- overgangsstuk 6/4”M x 50/4 (6 stuks)
- overgangs t-stuk 50/4 x 3/4” Fx50/4 (33 stuks)
- overgangsstuk 3/4”M x 20/2 (32 stuks)
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- overgangsstuk 1/2”M x 20/2 (17 stuks)
- bocht 90°1/2”M x 20/2 (17 stuks)
- quick beugel 16 – 20 mm (50 stuks)
- buisbeugel 50 – 55 mm (50 stuks)
Kostprijsraming: 15.000,00 EUR (incl. btw).

Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Contractant
Plaatsen
cv
bovenverdieping bko
Nog nader te bepalen

Bedrag
Budgetsleutel
(incl. btw)
15.000
EUR

Actiecode of DeelGBB
rapportage
+ ev. I.E.
1G09.01.07
I.E. 1G09

Punt 24: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een compacte tractor
+ klepelmaaier voor de groendienst. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 27/03/1985 houdende reglementering van de handelingen
binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het besluit van de
Vlaamse regering d.d. 27/03/1985 houdende reglementering van de
handelingen
die
het
grondwater
kunnen
verontreinigen,
wat
pesticidengebruik betreft
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/03/2013 houdende nadere regels
inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse gewest voor nietland- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan
Duurzaam Pesticidengebruik
Decreet d.d. 08/02/2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het
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Vlaamse gewest
Uitvoeringsbesluit d.d. 19/12/2008 – pesticidentoets
Decreet d.d. 21/12/2001 houdende vermindering van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse gewest
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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/03/2014
houdende toewijzing aan Maurice Verbeke & Zonen bvba van de opdracht van
levering van twee onkruidbranders met infrarood (Hoaf Therm Hit 75) en
voorzien van voorzetkap (kostprijs 8.712 EUR, incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/01/2015
houdende vaststelling van het bestek, de beeldscorelijst onkruidbestrijding
2015, de kostprijsraming (102.000 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van diensten met als voorwerp het bestrijden van onkruid op
verhardingen (wegen, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en
pleinen) vanaf 01/03 tot en met 31/12/2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/02/2015
houdende toewijzing aan firma Ducatteeuw en Zoon bvba van de opdracht
van diensten met als voorwerp het bestrijden van onkruid op verhardingen
(wegen, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en pleinen) vanaf
01/03 tot en met 31/12/2015, overeenkomstig de desbetreffende offerte
d.d. 03/02/2015, voor de prijs van 100.000 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/05/2015
houdende toewijzing aan Maurice Verbeke & Zonen bvba van de opdracht van
levering van een onkruidborstel bestemd voor de groendienst (kostprijs
1.802,90 EUR, incl. btw)

Sedert 01/01/2015 geldt voor de openbare diensten een verbod op het
gebruik van pesticiden. Het desbetreffend juridisch kader is het decreet d.d.
08/02/2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaams
gewest, dat tot doel heeft de menselijke gezondheid en het leefmilieu te
beschermen tegen de risico‟s die met het gebruik van pesticiden kunnen
samenhangen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 16/02/2015
een opdracht van diensten met als voorwerp het bestrijden van onkruid op
verhardingen (wegen, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en
pleinen) toegewezen aan de firma Ducatteeuw en Zoon bvba, Vichtseweg
156, 8790 Waregem (kostprijs 100.000 EUR, incl. btw).
De groendienst stelt voor om een compacte tractor + klepelmaaier aan te
kopen die kan ingezet worden voor de onkruidbestrijding.
Voorwaarden:
Compacte tractor:
 (uitschakelbare) vierwielaandrijving en hydraulische aandrijving op vast
chassis
 vermogen: <20 PK
 snelheid: circa 25 km/uur
 max. afmetingen: lengte 3 m – breedte 1,20 m
 draaicirkel: < 2,5 m
 gewicht: < 1.000 kg
 uitgerust met aftakas achteraan, midden- en frontaftakas
 beschikt over een hydrostatische aandrijving met een aantal groepen
voorwaarts tussen 0 en ± 25 km/uur en tussen 0 en ± 15 km/uur
achterwaarts
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Financiële
gevolgen

differentieelbediening met voet
uitgerust met gazonbanden
volledig voorzien volgens de wegcode, verlichting om zich zelfstandig op
de openbare weg te kunnen verplaatsen
 elektrische starter
 cabine is geen noodzaak, doch extra troef
Klepelmaaier:
 max. werkbreedte 120 cm
 driepunt gedragen klepelmaaier, mechanisch zijdelings verstelbaar
 aftakas met vrijlooptandwielkast
 hoogte instelling van de rol met verschillende standen
 maaitrommel voorzien van klepels
 max. gewicht: 250 kg
Gunningscriteria:
 prijs – 25 punten
 demo – 25 punten
 technische waarde – 50 punten.
Kostprijsraming: 19.500 EUR (incl. btw).
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 84.000 EUR voorzien voor het financieren van aankopen van materiaal
bestemd voor de groendienst. Het transactiekrediet 2015 bedraagt 14.000
EUR, waarvan nog 12.197,10 EUR beschikbaar is.
Er zijn onvoldoende kredieten beschikbaar in het investeringsbudget –
transactiekrediet 2015 voor de aankoop van materiaal bestemd voor de
groendienst. De technische dienst administratie stelt voor in samenspraak
met de groendienst en de financiële dienst om bij eerstvolgende
budgetwijziging 7.500 EUR te verschuiven van aanhangwagen groendienst
(0680-00/2430400 – 1G46.05.02 – I.E. 1G46) naar materiaal groendienst
(0680-00/2310000 – 1G. GBB – I.E. OVER).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Compacte tractor
en klepelmaaier

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
19.500 EUR
0680-00/2310000 0680-00/2310000
84.000 EUR
12.197,10 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

7.500 EUR
voorzien via
verschuiving van
transactiekrediet
2015
(068000/2430400 –
aanhangwagen
groendienst)
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de voorwaarden, de
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kostprijsraming (19.500 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van een compacte tractor +
klepelmaaier, detail hierna:
 Compacte tractor:
 (uitschakelbare) vierwielaandrijving en hydraulische aandrijving op vast
chassis
 vermogen: <20 PK
 snelheid: circa 25 km/uur
 max. afmetingen: lengte 3 m – breedte 1,20 m
 draaicirkel: < 2,5 m
 gewicht: < 1.000 kg
 uitgerust met aftakas achteraan, midden- en frontaftakas
 beschikt over een hydrostatische aandrijving met een aantal groepen
voorwaarts tussen 0 en ± 25 km/uur en tussen 0 en ± 15 km/uur
achterwaarts
 differentieelbediening met voet
 uitgerust met gazonbanden
 volledig voorzien volgens de wegcode, verlichting om zich zelfstandig op
de openbare weg te kunnen verplaatsen
 elektrische starter
 cabine is geen noodzaak, doch extra troef
 Klepelmaaier:
 max. werkbreedte 120 cm
 driepunt gedragen klepelmaaier, mechanisch zijdelings verstelbaar
 aftakas met vrijlooptandwielkast
 hoogte instelling van de rol met verschillende standen
 maaitrommel voorzien van klepels
 max. gewicht: 250 kg
 Gunningscriteria:
 prijs – 25 punten
 demo – 25 punten
 technische waarde – 50 punten.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om bij eerstvolgende wijziging van het
investeringsbudget 2015, 7.500 EUR te verschuiven van aanhangwagen
groendienst (0680-00/2430400 – 1G46.05.02 – I.E. 1G46) naar materiaal
groendienst (0680-00/2310000 – 1G. GBB – I.E. OVER).

Punt 25: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de
kosteloze overdracht van straatgrond met bijhorende infrastructuur in de Amazonelaan,
Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan door de consoorten Leirens aan de gemeente Bredene om in te
lijven in het openbaar domein van de gemeente Bredene

Aanwezig

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

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 42 van het Gemeentedecreet
Decreet d.d. 19/12/2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad d.d. 12/01/2015) waarbij de
bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het
uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor
rekening van het Vlaamse gewest, de Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse
gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/12/2014 houdende de uitvoering van
het decreet d.d. 19/12/2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad d.d. 16/01/2015), houdende
machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van
de werkwijze van het decreet d.d. 19/12/2014
Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en
Energie d.d. 12/01/2015, tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen,
vermeld in het decreet d.d. 19/12/2014 houdende de Vlaamse
Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister
van Begroting, Financiën en Energie d.d. 02/03/2015 (bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad d.d. 19/03/2015)





Verwijzingsdocumenten











verkavelingsvergunning, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen d.d. 25/01/1994 (ref. 1994/10818/5/35002/1001.5)
metingplan, opgemaakt door Grontmij d.d. 19/12/2007, aangevuld op
08/01/2008 met terreinformulieren van de inspectieputten
brief d.d. 18/04/2008 van erenotaris Jean Pierre Leirens houdende aanvraag
tot kosteloze afstand van grond aan de Gemeente Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring van
de kosteloze overdracht door de consoorten Leirens aan de gemeente
Bredene van grond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan
en houdende de opdracht aan FOD Financiën, Aankoopcomité Brugge voor het
verlijden van de akte
ontwerpakte d.d. 09/02/2009 van het Aankoopcomité Brugge
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van kosteloze overdracht van grond in de Amazonelaan,
Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan door de consoorten Leirens aan de
gemeente Bredene voor inlijving in het openbaar domein
ontwerpakte d.d. 27/08/2015 opgemaakt door de Vlaamse overheid, Afdeling
Vastgoedtransacties
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De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 09/02/2009 de ontwerpakte
opgemaakt door het Aankoopcomité Brugge van kosteloze overdracht van
straatgrond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan door de
consoorten Leirens aan de gemeente Bredene voor inlijving in het openbaar
domein goedgekeurd.
Betreffende overdrachtsakte werd echter nooit verleden door het
Aankoopcomité.
Sedert 01/01/2015 werd het aankoopcomité Brugge ingevolge de uitvoering
van de laatste staatshervorming afgeschaft.
Voor deze gewestelijke materie wordt de Afdeling Vastgoedtransacties (een
onderliggende entiteit van het Agentschap Vlaams Belastingdienst) bevoegd.
Omdat de ontwerpakte 09/02/2009 niet meer bruikbaar is voor het verlijden
van de akte werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een nieuw ontwerp
opgmaakt.
Afdeling Vastgoedtransacties vraagt de gemeenteraad het nieuw ontwerp
goed te keuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad trekt de beslissing d.d.23/03/2009 houdende de goedkeuring
van de voorwaarden, opgemaakt door het Aankoopcomité Brugge, van kosteloze
overdracht van grond in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en de Jakobinessenlaan
door de consoorten Leirens aan de gemeente Bredene voor inlijving in het
openbaar domein in.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpakte, opgemaakt door
de Vlaamse overheid Afdeling Vastgoedtransacties, voor kosteloze overdracht van
straatgrond met bijhorende infrastructuur in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en
de Jakobinessenlaan door de consoorten Leirens aan de gemeente Bredene voor
inlijving in het openbaar domein.
De ontwerpakte maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 26: beleidsondersteuning - Bruikleen van een voertuig Opel Vivaro. Goedkeuring van de
voorwaarden van de overeenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Aanwezig

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

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid



artikel 119 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikels 1875 en 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804 en latere
wijzigingen
artikel 42 van het Gemeentedecreet


Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie






Financiële
gevolgen

voorwaarden ontwerpovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf Bredene –
gemeente Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/08/2015
houdende voorstel tot goedkeuring van de voorwaarden van de
ontwerpovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor de
bruikleen van een Opel Vivaro

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene is eigenaar van een roerend goed,
dat momenteel buiten dienst is gesteld, meer bepaald een Opel Vivaro
(eerste inschrijving 26/10/2005 – voertuig meerdere doeleinden).
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene is bereid om dit voertuig voor
onbepaalde tijd en tot wederopzegging kosteloos in bruikleen te geven aan
het gemeentebestuur van Bredene.
Momenteel is het voertuig afgekeurd voor enkele kleinere opmerkingen.
Nadat de wagen terug in het verkeer is gebracht, kan de technische dienst
dit voertuig multifunctioneel inzetten, van het ophalen van materiaal tot
gezamenlijke verplaatsingen van meerdere werkploegen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad
om de voorwaarden van de overeenkomst goed te keuren.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Onderhoud
herstelling
voertuig
Verzekering
voertuig

Raming (in Budgetsleutel +
voorkomend beschikbaar
geval incl.
verbinteniskrediet
btw)
en
1.600 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
0119-01 6160300 1
30.862,39 EUR G.GBB.
0119-01 6120160
Bijkrediet te
voorzien via
budgetwijziging
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De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed van de overeenkomst met het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor de bruikleen van een voertuig Opel
Vivaro. De overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Besloten zitting

Punt 27: personeelsdienst - Personeel. Financieel beheerder (decretale graad) - proeftijd.
Kennisneming van de eindevaluatie van het evaluatiecomité. Voorstel tot benoeming van Fabienne
Devriendt in vast verband per 01/10/2015

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, raadsleden

Bevoegdheid




artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikel 2, 3° van de rechtspositieregeling, vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting d.d. 24/03/2014

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen
artikel 28 §1 1° van het Gemeentedecreet (besloten vergadering)


Verwijzingsdocumenten







beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/2015 houdende vaststelling van
de personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/03/2014 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/02/2014 houdende vaststelling van
het functie- en competentieprofiel voor de betrekking van financieel
beheerder (decretale graad)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2014 houdende bevordering op
proef van Fabienne Devriendt tot financieel beheerder in statutair verband
met ingang van 01/10/2014 voor een periode van twaalf maanden
verslag tussentijds evaluatiegesprek d.d. 20/04/2015 tussen de financieel
beheerder van de gemeente en het college van burgemeester en schepenen
en de gemeentesecretaris
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en argumentatie

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/07/2015
waarbij de opdracht van diensten tot opmaak van het voorbereidend rapport
voor de evaluatie van de proeftijd van de financieel beheerder toegewezen
wordt aan A&S Solutions
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/07/2015
houdende vaststelling van de evaluatiecriteria voor de financieel beheerder
voorbereidend rapport, opgesteld door A&S Solutions, betreffende de
evaluatie van de proeftijd van Fabienne Devriendt, financieel beheerder
beslissing van het evaluatiecomité d.d. 31/08/2015 houdende kennisneming
van het voorbereidend rapport van de externe deskundigen en waarbij de
proeftijd van Fabienne Devriendt, financieel beheerder, geëvalueerd wordt
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 23/06/2014 Fabienne Devriendt op
proef bevorderd tot financieel beheerder in statutair verband met ingang van
01/10/2014 voor een periode van twaalf maanden.
Toelichting over de benoeming op proef:
o Sedert de vaststelling van de rechtspositieregeling (RPR) is het
personeelslid dat bevorderd wordt onderworpen aan een proeftijd,
waarvan de duur overeenstemt met de duur die van toepassing is bij
aanwerving in de functie. Voor de decretale graden bedraagt de proeftijd
twaalf maanden.
o Volgens artikel 128 §1 van de RPR beoogt de proeftijd na bevordering de
inwerking van het personeelslid in de nieuwe functie, wat de aanstellende
overheid in de mogelijkheid stelt om de geschiktheid van het personeelslid
voor de nieuwe functie te verifiëren.
o De volgende bepalingen van de evaluatie van de proeftijd na aanwerving
zijn ook van toepassing bij de evaluatie van de proeftijd na bevordering:
• Het personeelslid op proef krijgt de informatie en de vorming die nodig
is voor de uitoefening van de functie waarin het is aangesteld. De
afspraken voor de inwerking van het personeelslid en de
evaluatiecriteria die van toepassing zijn voor de beoordeling van de
proeftijd, worden schriftelijk aan het personeelslid meegedeeld.
• Met toepassing van artikel 115 derde lid van het Gemeentedecreet,
wordt de financieel beheerder op proef geëvalueerd door een
evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en
schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. De evaluatie heeft
plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe
deskundigen in het personeelsbeleid. De regels voor de opmaak van het
voorbereidend rapport van de externe deskundigen die van toepassing
zijn op de evaluatie tijdens de loopbaan, zijn ook van toepassing op de
evaluatie van de proeftijd.
• De financieel beheerder krijgt tussentijds terugkoppeling over de
manier van functioneren.
Als de proeftijd van de financieel beheerder voor de helft verstreken
is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd tussen de financieel
beheerder van de gemeente en het college van burgemeester en
schepenen en de gemeentesecretaris.
In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken
opgemaakt over de mate waarin de inwerking van de functiehouder in
zijn functie vordert en hij voldoet aan de functievereisten. Zo nodig
worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijdse evaluatiegesprek
heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet
in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd.
• Ten laatste een maand voor het einde van de proeftijd vindt de
eindevaluatie van de proeftijd plaats door het evaluatiecomité. Het
resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig.
Het evaluatiecomité kan een verlenging van de proeftijd voorstellen,
als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet
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volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De
proeftijd wordt verlengd met zes maanden. In voorkomend geval
beslist de gemeenteraad over de verlenging van de proeftijd.
De proeftijd van Fabienne Devriendt eindigt op 30/09/2015. Betrokkene is op
31/08/2015, dus een maand voor het einde van de proeftijd, geëvalueerd
door het evaluatiecomité.
Het evaluatiecomité heeft het advies gevolgd van het voorbereidend rapport,
opgesteld door A&S Solutions – externe deskundigen in het personeelsbeleid,
en een gunstig resultaat toegekend aan de evaluatie van de proeftijd.
In toepassing van artikel 78 van de RPR behoudt de financieel beheerder op
proef na afloop van de proeftijd de hoedanigheid van op proef aangesteld
personeelslid, tot de gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling in
statutair verband of het ontslag.
Conform artikel 48 van de RPR gebeurt de vaste aanstelling uiterlijk binnen
een termijn van een maand na afloop van de proeftijd en gaat de vaste
aanstelling in op de datum waarop de proeftijd effectief verstreken is.
Het betrokken statutaire personeelslid op proef voldoet aan de volgende
voorwaarden (artikel 48 van de RPR):
1° betrokkene voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de
aanwervingsvoorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
2° betrokkene heeft de proeftijd afgesloten met een gunstig resultaat voor
de evaluatie.
Bijgevolg wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om Fabienne Devriendt
met ingang van 01/10/2015 vast aan te stellen in statutair verband als
financieel beheerder.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de eindevaluatie, opgemaakt door het
evaluatiecomité, betreffende de proeftijd van Fabienne Devriendt, financieel
beheerder.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Fabienne Devriendt, geboren te Oostende op 09/09/1969 en wonende te 8400
Oostende, Vanderstichelenstraat 11, wordt vast aangesteld in statutair verband
als financieel beheerder (decretale graad) met ingang van 01/10/2015.

Punt 28: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Anuschka Steen

Aanwezig

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

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2015

64

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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 Anuschka Steen die opmerkingen heeft gekregen over de veiligheid
tijdens Nostalgie Beach Festival en die wenst te vernemen hoe dergelijk
evenement wordt voorbereid inzake veiligheid.
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat grote evenementen telkens zeer
grondig worden voorbereid, zeker inzake veiligheid waarbij dan ook alle
hulpdiensten worden betrokken. Hiervoor wordt ook een zeer lijvig
veiligheidsplan opgemaakt dat alle veiligheidsmaatregelen omvat zoals inzet
veiligheidsdiensten, plaats voor de hulpdiensten, toegang tot terrein voor de
hulpdiensten o.a. helikopter, capaciteit terrein, ...

Punt 29: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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 verwijst naar communicatie tussen inwoners van
Golfstraat, Hasseltstraat en Noordzeestraat en het gemeentebestuur met
betrekking tot de invulling van het inbreidingsgebied tussen deze drie straten.
De informatie die hem werd verstrekt door deze inwoners ligt niet in de lijn
van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Duinen dat recent werd

Verslag gemeenteraadszitting 21/09/2015

65

voorgelegd aan de raad. Het raadslid wenst dan ook te weten wat de
bezorgdheden, onzekerheden zijn van de betrokken inwoners en wat hier de
stand van zaken is.
 1ste schepen Erwin Feys die antwoordt dat het voor het volledig gebied
Golfstraat, Hasseltstraat en Noordzeestraat, met inbegrip van dit
inbreidingsgebied, algemene voorschriften werden opgemaakt, waarbij het
echter de bedoeling was om in het inbreidingsgebied enkel
eengezinswoningen toe te laten. De voorschriften geven hierover echter geen
zekerheid. In een hoorzitting/informatievergadering voor de betrokken
inwoners werden dan ook aangepaste voorschriften voorgelegd, waarbij enkel
eengezinswoningen met een beperkte nokhoogte (gelijksvloer, verdieping +
dak) mogelijk zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
bekommernissen van de inwoners die zich tevreden toonden met dit voorstel.
Raadslid Kris Opdedrynck die de stand van zaken wenst te kennen inzake de
bouw van een nieuw zwembad. Zijn fractie ziet in dit verband heel veel
voordelen in een publiek-private samenwerking (PPS), zoals bvb. in Brugge,
waarbij realisatie en financiering wordt overgelaten aan een private partner
en het lokaal bestuur een jaarlijkse toelage betaalt. Het raadslid meent dat dit
een optie is die moet overwogen worden omdat heel wat know-how zit bij de
private partners. Aangezien de doorlooptijd van het administratief dossier
twee tot drie jaar kan duren, is het volgens hen aangewezen om dit dossier
snel op te starten.
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat de opstart van dit dossier in het
meerjarenplan pas is opgenomen voor het jaar 2018, met de bedoeling om de
bouw te starten in de volgende legislatuur. Momenteel zijn er, als we ons
willen houden aan het meerjarenplan, geen middelen beschikbaar om dit
project in huidige legislatuur te realiseren. Inmiddels worden wel diverse
opties en locaties overwogen, werden ook een aantal zwembaden bezocht
waarbij uiteraard ook de mogelijkheden inzake PPS worden overwogen.
 Burgemeester Steve Vandenberghe die nog verduidelijkt dat het project van
het zwembad noodgedwongen (o.m. door kosten brandweerhervorming) werd
uitgesteld tot volgende legislatuur, wat evenwel niet belet dat het dossier nu
al wordt voorbereid. In dit verband wijst de burgemeester op de intentie om
hierover in de schoot van de gemeenteraad een werkgroep op te richten. Bij
de voorbereiding van dit dossier dienen volgens de burgemeester antwoorden
geformuleerd op volgende vragen :
1. moet samenwerking met een ander gemeente bvb. De Haan maar ook
Oostende worden overwogen,
2. hoe kan de toeristische uitbating worden geoptimaliseerd om de kosten
voor de gemeente te beperken,
3. wat is een interessante ligging voor het zwembad?
Raadslid Kris Opdedrynck die opmerkt dat zijn tussenkomst net de bedoeling
heeft om door het voorzien van een “fun-” of toeristisch gedeelte de
commerciële uitbating te verhogen, maar dit dan ook een commerciële
oefening vergt die tijdig dient voorbereid.
 Burgemeester Steve Vandenberghe die nog aangeeft dat dit dossier, omwille
van de financiële gevolgen, met de nodige omzichtigheid dient voorbereid,
waarbij diverse formules/mogelijkheden grondig dienen onderzocht.
Raadslid Kris Opdedrynck die heeft vastgesteld dat de burgemeester onlangs
aanwezig was op een zitting van de gemeenteraad van Oostende en dat dit
aanleiding geeft tot speculatie over mogelijke fusie. Het raadslid geeft nog aan
dat de N-VA voorstander is van vrijwillige fusies tussen gemeenten en hij
wenst dan ook te vernemen of in Bredene het idee van fusie speelt.
 Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat hij de N-VA moet
ontgoochelen want dat er totaal geen sprake is van een fusie en dat hij ook
uitdrukkelijk tegen een fusie is van Bredene met gelijk welke gemeente dan
ook. Bredene is sterk genoeg als gemeente om autonoom bestuurd te worden.
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Voorzitter Kristof Vermeire geeft aan dat ook zijn fractie tegen fusie is. In dit
verband herinnert hij eraan dat het dankzij de toenmalige CVP is dat Bredene
in de jaren 70 niet werd gefusioneerd met Oostende.

Punt 30: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Erik Verhaeghe

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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 Erik Verhaeghe heeft moeten vaststellen dat ingevolge de organisatie
van de nostalgische kermis “Paradiso” in het recreatiedomein “Grasduinen”
de wandelpaden en gras-/groenzones werden beschadigd. Dezelfde opmerking
geldt voor het festival dat hier eind augustus werd georganiseerd. Het raadslid
vraagt dan ook om hier geen activiteiten meer toe te laten/te organiseren die
schade veroorzaken aan het domein.
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat de opmerkingen over de schade
terecht zijn, maar dat de herstellingswerken niet onmiddellijk konden worden
uitgevoerd ingevolge de weersomstandigheden. Welke activiteiten in de
toekomst nog kunnen worden georganiseerd op dit domein, dient nog nader
bekeken.

Punt 31: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Alain Lynneel

Aanwezig

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

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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 Alain Lynneel die het volgende formuleert:
De wereld wordt geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de
Tweede Wereldoorlog. Alleen al het Syrische conflict heeft meer dan 4 miljoen
mensen uit hun land verdreven. Al te veel mensen moeten hun leven riskeren,
in een wanhopige poging om via de Middellandse Zee Europa te bereiken.
Mensensmokkel en -handel floreren. Het beeld van het jongetje Aylan
aangespoeld op het strand van Bodrum kan niemand onberoerd laten. Wij zijn
er ons terdege van bewust dat deze crisis en vooral de oorzaak ervan, de
oorlog, gruwel en wreedheden in Syrië, op wereldvlak dienen opgelost en dat
de Europese unie hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. In afwachting
van een oplossing van het conflict in Syrië dient echter opvang gevonden voor
diegenen die de oorlog en gruwel ontvluchten. Ook de lokale besturen hebben
hier een verantwoordelijkheid en moeten de federale regering ondersteunen
in het creëren van opvangplaatsen. Vele kleine opvanginitiatieven kunnen
immers samen een grote capaciteit vormen. Mijn vraag aan het college is dan
ook:

welke stappen werden reeds gezet door gemeentebestuur/OCMW om
opvang te voorzien voor oorlogsvluchtelingen?
 hoeveel opvangplaatsen zullen worden gecreëerd en wat is timing
hiervoor?
 voorziet Bredene een specifieke vorm van opvang?
 hoe zal de begeleiding van deze oorlogsvluchtelingen worden
georganiseerd?
 tenslotte, waarom werd de werking gestopt van het LOI waar tot enkele
maanden geleden vluchtelingen werden opgevangen?
 Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het gemeentebestuur
hier zijn verantwoordelijkheid zal nemen en dat er hierover ook al contacten
zijn geweest met Fedasil die de opvang organiseert en coördineert. Het blijkt
evenwel dat het niet zo evident is om geschikte woningen ter beschikking te
stellen en om ook een degelijke opvang/begeleiding te organiseren. Het
uitgangspunt is om in totaal 5 gezinnen met kinderen of in totaal 20 personen
op te vangen. Aangezien niet onmiddellijk geschikte woningen worden
gevonden wordt momenteel onderhandeld met het vakantiecentrum Horizon
(o.a. over de prijs) met het oog op tijdelijke opvang, dit met akkoord van
Fedasil. Aan de OCMW-raad zal straks worden voorgesteld om opvang te
organiseren voor 5 gezinnen in woningen in de Spuikomlaan, Prinses
Elisabethlaan en Brugsesteenweg. Op vandaag is het niet duidelijk hoe de
problematiek van oorlogsvluchtelingen zal escaleren en welke verplichtingen
zullen worden opgelegd aan de gemeente en of desgevallend ook opvang in
bvb. hotels en campings zal nodig en mogelijk zijn.
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Wat betreft het LOI antwoordt schepen en OCMW-voorzitter Jacques Deroo
dat Bredene in het kader van een lokaal opvanginitiatief (LOI) over 2 panden
beschikte. De werking hiervan diende evenwel op aangeven van de federale
overheid stopgezet op 01/07 jl., niettegenstaande de vraag van het OCMW om
dit nog te verlengen, zeker rekening houdend met de problematiek die er
toen ook al was. De federale overheid is hier echter niet op ingegaan
waardoor deze gebouwen werden overgedragen aan het sociaal
verhuurkantoor. Deze gebouwen kunnen dus niet meer gebruikt worden voor
de opvang van vluchtelingen.
Raadslid Louis Vanbelleghem die opmerkt dat er momenteel nog geen quota
zijn, wat betekent dat Bredene de deur openlaat voor deze waarschijnlijk
oorlogsvluchtelingen. Hij wenst te vernemen of deze vluchtelingen worden
gescreend.
Burgemeester
Steve
Vandenberghe
die
antwoordt
dat
dit
de
verantwoordelijkheid is van Fedasil.
Schepen Jacques Deroo die nog aanvult door erop te wijzen dat er een grondig
onderzoek dient te gebeuren in het kader van de erkenningsprocedure.

Punt 32: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Patrick Bolle en Dirk Cattoir, 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 Liesbeth Metsu verwijst naar de nostalgische kermis “Paradiso” die
deze zomer heeft plaats gevonden op het recreatiedomein „Grasduinen”. Er
zijn hier veel positieve reacties en door deze activiteit hebben ook heel wat
mensen kennis kunnen maken met dit terrein. Anderzijds is er echter ook
gebleken dat er geluidsoverlast was en dat afspraken niet steeds werden
nagekomen door de organisatoren. De CD&V-fractie vond deze activiteit een
meerwaarde maar meent toch dat de periode te lang was. Het raadslid wenst
te vernemen of dit festival volgend jaar opnieuw zal worden georganiseerd.
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat deze activiteit inmiddels werd
geëvalueerd met de organisatoren die eveneens tot de vaststelling zijn
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gekomen dat de periode te lang was. Indien deze kermis volgend jaar nog zou
plaatsvinden, wat nog verder dient overlegd, is het de bedoeling dat deze
wordt gereduceerd tot 5 weken. De schepen geeft ook nog aan dat over o.a.
de nostalgische kermis ook nog een overlegvergadering is gepland met de
campinguitbaters.
namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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