VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 19/10/2015
Secretariaat - Toevoeging punt aan de agenda in toepassing van artikel 29 van het
Gemeentedecreet
Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 29 van het Gemeentedecreet

Feiten, context en Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om,
argumentatie
ingevolge de hoogdringendheid, volgend punt toe te voegen aan de dagorde van
de zitting van de gemeenteraad van heden:
- Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 24/11/2015 en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enige artikel
De gemeenteraad besluit om volgend punt toe te voegen aan de dagorde van de
zitting van de gemeenteraad van heden:
- Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Goedkeuring agenda van
algemene vergadering op 24/11/2015 en aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers.

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 21/09/2015

Aanwezig

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

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 21/09/2015 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 16/12/2015

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven IMEWO d.d. 15/09/2015
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO


Feiten, context 
en argumentatie



In zitting d.d. 26/05/2014 heeft de gemeenteraad Françoise Praet en Sandy
Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019.
Op woensdag 16/12/2015 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO plaats. De brief met de agendapunten maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad formuleert geen opmerkingen over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO van woensdag 16/12/2015. De
brief met de agendapunten maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 3: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van de tijdelijke politieverordening
van de burgemeester houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen
n.a.v. de organisatie van een rommelmarkt op 06/09/2015

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische
grond



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 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en
latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet







tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 04/09/2015 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente naar aanleiding van de organisatie van een rommelmarkt op
06/09/2015

Feiten, context 
en argumentatie

Naar aanleiding van de uitbreiding van de standplaatsen t.e.m. het oude
gedeelte van de Ploegstraat, meer bepaald tot aan het kruispunt met de
Zandstraat, was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid een tijdelijke
politieverordening door de burgemeester te laten vaststellen op 04/09/2015.

Verwijzingsdocumenten
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente,
vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van de organisatie van een
rommelmarkt op 06/09/2015.

Punt 4: technische dienst - Strandconcessie 2015. Afsluiten van een overeenkomst gemeente Bredene
- Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Goedkeuring voorwaarden

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessie
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen
van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken
Ministerieel Besluit d.d. 19/09/2005 ter bekrachtiging van het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk, goedgekeurd door de provincieraad
West-Vlaanderen d.d. 12/05/2005
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust






Verwijzingsdocumenten




Feiten, context 
en argumentatie



brief d.d. 01/09/2015 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/09/2015
houdende voorstel afsluiten van een overeenkomst gemeente Bredene Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vraagt de voorwaarden van
de overeenkomst gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust betreffende de strandconcessie 2015 ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor te leggen.
Onder de strandconcessie vallen de activiteiten en installaties van zee- en
zonnebaden, sport en spel.
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Financiële
gevolgen

De overeenkomst voorziet een cijns die vereffend moet worden tegen
uiterlijk 1 april. Deze cijns bedraagt 10% van de jaarlijks ontvangen bruto
inkomsten van :
 standplaatsen private cabines (31.900 EUR)
 Twins Club (2.760,33 EUR)
 exploitatie verhuur strandcabines en –meubilair (16.750 EUR).

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

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

5.141 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-02 /
6400008
6.133 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van een
overeenkomst met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende betreffende de strandconcessie 2015.
De voorwaarden van de concessieovereenkomst maken integrerend deel uit van
dit besluit.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Bedrag
Contractant (en
ondernemingsnummer)

Budgetsleutel

Actiecode of DeelGBB
rapportage
+ ev. I.E.

Regime
strandconcessies
Vlaamse Overheid
0316.380.841

5.141 EUR

074002/6400008

Punt 5: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2015 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
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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

Bevoegdheid



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

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context 
en argumentatie







Advies



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2014 houdende kennisneming van
het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
budgetwijziging 2015 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
advies d.d. 01/09/2015 door het erkend representatief orgaan betreffende
budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus dient een budgetwijziging in
voor 2015.
Het administratief toezicht op budget en budgetwijziging ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht. De
kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de provinciegouverneur.
Deze budgetwijziging wordt hoofdzakelijk ingediend om de hoger dan
geraamde aflossingen en leningen in het budget te verwerken als gevolg van
de lopende renovatiewerken aan de kerk. Dit kon voor het budget 2015
vooralsnog niet gebeuren. De aflossingen en leningen vallen 7.619,52 EUR
duurder uit dan oorspronkelijk geraamd. Door enkele andere kredieten aan te
passen heeft de kerkfabriek het saldo tussen budget en budgetwijziging
echter tot 4.000 EUR weten te beperken. Deze extra 4.000 EUR komt wel ten
laste van de gemeentelijke exploitatietoelage.
De gemeentelijke budgetwijziging 2015 heeft reeds geanticipeerd op de
hogere gemeentelijke exploitatietoelage. Het nodige krediet is reeds
voorzien in het gemeentelijk budget.
De budgetwijziging 2015 valt binnen het meerjarenplan 2014 – 2019.

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

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

Raming

Gemeentelijke
toelage
Neemt kennis

76.090,53
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02 /
6495033

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek
Sint-Thérésia van het Kind Jezus.

Punt 6: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



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

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
advies d.d. 01/09/2015 door het erkend representatief orgaan betreffende
het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
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en argumentatie





het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht. De
kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2016 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014 – 2019.

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
01/09/2015 gunstig advies gegeven over het budget 2016.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Gemeentelijke
toelage
Neemt kennis

82.167,48
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02 /
6495033

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 7: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Rikier

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



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

Juridische
grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
tweede wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek SintRikier
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 01/09/2015 door het erkend representatief orgaan betreffende
het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Rikier

Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht. De
kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2016 ligt binnen de grenzen van het
laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 (tweede wijziging).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
01/09/2015 gunstig advies gegeven over het budget 2016.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)
Neemt kennis

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

47.401,17
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00 /
6495031

EB /
IB /
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 van de kerkfabriek SintRikier.

Punt 8: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp

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, Patrick Bolle, 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

Bevoegdheid



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

Juridische
grond



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



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
eerste wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek SintJozef Molendorp
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
advies d.d. 01/09/2015 door het erkend representatief orgaan betreffende
het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt
de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan overschrijdt,
kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget aanpassen en
is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van kracht. De
kerkfabriek kan hiertegen in beroep gaan bij de provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2016 ligt binnen de grenzen van het
laatst goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 (eerste wijziging).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft op
01/09/2015 gunstig advies gegeven over het budget 2016.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
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Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB /
IB /
(LB)
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Gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)
Neemt kennis

51.300,09
EUR

0790-01 / EB
6495032

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 9: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Verlenen van advies over de erkenning van de
orthodoxe geloofsgemeenschap Heilige Johannes De Theoloog

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/09/2005 houdende
vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten

Juridische
grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/09/2005 houdende vaststelling van
de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten





brief d.d. 03/09/2015 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende
vraag tot erkenning (inclusief kopie van erkenningsdossier) van orthodoxe
geloofsgemeenschap Heilige Johannes De Theoloog

Feiten, context 
en argumentatie

In de loop van 2014 maakte de orthodoxe geloofsgemeenschap Heilige
Johannes De Theoloog een dossier op om te worden erkend door de Vlaamse
overheid als lokale orthodoxe geloofsgemeenschap.
Aangezien de geloofsgemeenschap onder meer Bredene als deel van de
gebiedsomschrijving heeft, wordt door het Agentschap Binnenlands Bestuur
aan Bredene gevraagd om advies uit te brengen over deze erkenning. Artikel
5 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/09/2005 houdende
vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten bepaalt dat dit advies
moet worden uitgebracht door de gemeenteraad.
Bij de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur gericht aan het
gemeentebestuur, is een kopie van het erkenningsdossier gevoegd. Uit
stukken die deel uitmaken van dit erkenningsdossier blijkt inderdaad dat

Verwijzingsdocumenten
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orthodoxe Bredenaars effectief gebruik maken van de diensten van deze
parochie.
Er worden in het aanvraagdossier geen elementen gevonden die aanleiding
zouden kunnen geven om deze geloofsgemeenschap niet te erkennen.
Voorgesteld wordt om de gemeenteraad te vragen om gunstig advies te
verlenen aan de aanvraag tot erkenning.
 Op te merken valt dat de erkenning van de parochie voor Bredene verder
geen praktische of financiële gevolgen heeft. Alle taken en
verantwoordelijkheden die voor de rooms-katholieke eredienst worden
opgenomen door de gemeenten, worden voor de orthodoxe eredienst
opgenomen door het provinciebestuur
 Ook op provinciaal niveau heeft de erkenning geen noemenswaardige
financiële gevolgen. De geloofsgemeenschap Heilige Johannes De
Theoloog werkt met een klein budget van minder dan 10.000 EUR per
jaar en is bovendien volledig zelfbedruipend.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de vraag tot erkenning van de
orthodoxe geloofsgemeenschap Heilige Johannes De Theoloog.

Punt 10: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken voor het aanbrengen van een
tweelaagse slemlaag als fietssuggestiestrook in de Prinses Elisabethlaan. Vaststellen van het bestek,
de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Verwijzingsdocumenten



bestek opdracht van werken voor het aanbrengen van een tweelaagse
slemlaag als fietssuggestiestrook in de Prinses Elisabethlaan
situatieschets
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Feiten, context 
en argumentatie




Financiële
gevolgen

In de Prinses Elisabethlaan, meer bepaald het gedeelte tussen het huis nr. 26
en de Ibisbrug is het wegdek nog uitgevoerd in kasseien. Voor de vele fietsers
die deze weg nemen is dit een onveilige situatie. Wanneer aan beide zijden
van de straat een fietssuggestiestrook van 1,25 m breedte wordt aangebracht
door middel van een tweelaagse slemlaag, zal het voor de fietsers veel
veiliger worden.
De kostprijsraming voor deze ingreep bedraagt 17.000 EUR (incl. btw).
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 125.000 EUR voorzien voor het aanleggen en vernieuwen van fietspaden.
Voor 2015 is er echter geen transactiekrediet voorzien.
In het investeringsbudget asfaltering, kleine rioleringswerken en
aanpassingswerken diverse wegen is nog een krediet van 58.451 EUR
beschikbaar waarmee deze ingreep zou kunnen gefinancierd worden. De
technische dienst administratie stelt in samenspraak met de financiële dienst
voor om bij eerstvolgende budgetwijziging van het investeringsbudget
(tweede budgetwijziging 2015) 17.500 EUR te verschuiven van asfaltering,
kleine rioleringswerken en aanpassingswerken – diverse wegen (020000/2240107 - 1G21.03.03 I.E. 1G21) naar aanleggen en vernieuwen
fietspaden (0200-00/2240207 – 1G04.03.01 – I.E. 1G04).

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

Raming Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
(incl.
beschikbaar
beschikbaar
btw)
verbinteniskrediet transactiekrediet
Aanleggen van twee 17.000
0200-00/2240207
0200-00/2240207
fietssuggestiestroken
EUR
125.000 EUR
geen krediet
in
de
Prinses
beschikbaar
Elisabethlaan
via tweede
budgetwijziging
17.500 EUR
verschuiven van
asfaltering, kleine
rioleringswerken en
aanpassingswerken –
diverse wegen (020000/2240107 1G21.03.03 I.E. 1G21)
naar aanleggen en
vernieuwen
fietspaden (020000/2240207 –
1G04.03.01 – I.E.
1G04)
Tussenkomsten





EB /
IB /
(LB)
IB

Raadslid Louis Van Belleghem die vaststelt dat in andere steden/gemeenten
dergelijke fietssuggestiestroken na een tijdje weer worden afgeschaft omdat
zij hun nut niet aantonen. Het raadslid wenst dan ook te vernemen in welke
mate de fietssuggestiestroken in dit gedeelte Prinses Elisabethlaan nuttig
zullen zijn.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het hier een zone betreft in
kasseistenen waardoor het fietsen er onveilig en oncomfortabel is. Door de
aanleg van de fietssuggestiestrook zal het fietsen in dit gedeelte een stuk
comfortabeler en tegelijkertijd veiliger verlopen waardoor het zal uitnodigen
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om hier een veilige fietsverbinding te maken van of naar ’t Eilandje en
Dijkweg.
Stemmen

Met 24 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast het bestek (OWslemlaag01/2015), de kostprijsraming
(17.000 EUR - incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van
werken voor de realisatie van twee fietssuggestiestroken (tweelaagse slemlaag) in
de Prinses Elisabethlaan, meer bepaald de zone uitgevoerd in kasseien.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om bij eerstvolgende budgetwijziging (tweede
budgetwijziging 2015) een kredietverschuiving door te voeren van asfaltering,
kleine rioleringswerken en aanpassingswerken – diverse wegen (0200-00/2240107
- 1G21.03.03 I.E. 1G21) naar aanleggen en vernieuwen fietspaden (020000/2240207 – 1G04.03.01 – I.E. 1G04).
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving

Aanleggen van twee
fietssuggestiestroken
in
de
Prinses
Elisabethlaan
(gedeelte kasseien)

Bedrag
Budgetsleutel
(incl. btw)
17.000 0200EUR 00/2240207

Actiecode of DeelGBB
rapportage
+ ev. I.E.
1G04.03.01
I.E. 1G04

Punt 11: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 24/11/2015 en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 29 van het Gemeentedecreet
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Juridische
grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer
statuten van OVCO
mail OVCO d.d. 08/10/2015



Feiten, context 
en argumentatie





Stemmen

Op dinsdag 24/11/2015 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van OVCO plaats met volgende agendapunten:
- Goedkeuring notulen vorige algemene vergadering van 23/06/2015
- Bepalen te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën
- Goedkeuring begroting 2016
- Mededelingen en diversen.
Artikel 28 van de statuten welke de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger bepaalt, stelt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigden door de deelnemers per algemene vergadering moet worden
herhaald.
Het college van burgemeester en schepenen draagt raadsleden Alain Lynneel
en Françoise Praet voor als effectieve vertegenwoordigers van ons bestuur
tijdens de algemene vergadering der aandeelhouders van OVCO op dinsdag
24/11/2015.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordigers
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Alain Lynneel bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de agenda.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Alain Lynneel, raadslid, wonende te Bredene,
Merelstraat 22 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als effectieve vertegenwoordigers voor
de algemene vergadering van OVCO op dinsdag 24/11/2015.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van OVCO op dinsdag 24/11/2015.

Punt 12: secretariaat – Mondelinge vragen van raadslid Kris Opdedrynck
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

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 formuleert een suggestie met betrekking tot de
schoolstraat in de omgeving van de vrije basisschool Duinen. Hij is er zich van
bewust dat er hier nog een evaluatie komt en hij meent dat dit een goed
initiatief is, maar niettemin stelt hij vast dat dit een verschuiving van het
verkeer en een bijhorende drukte richting Ramaekerspark veroorzaakt. Hij
stelt dan ook voor om rond het Ramaekerspark eenrichtingsverkeer in te
voeren waarbij vanuit de Prinses Marie-Josélaan zou worden ingereden via de
Bruggelaan en uitgereden via de Ijzerlaan.
Raadslid Kris Opdedrynck wenst een stand van zaken te kennen inzake de
opvang van oorlogsvluchtelingen in onze gemeente.
Hoe verloopt dit?
Hoeveel gezinnen zijn al aanwezig? Hoe gebeurt de specifieke communicatie
hierrond?
 Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat dit gebeurt in overleg met
Fedasil en dat van de vijf vooropgestelde woningen er reeds twee effectief in
gebruik zijn genomen. Het is evenwel niet duidelijk of niet te voorspellen of
Fedasil, net zoals in andere kustgemeenten, nog zelf initiatieven zal nemen
die buiten de opvang van het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) zal vallen. Fedasil
is immers nog altijd op zoek naar opvangplaatsen.
Wat betreft de
communicatie stelt de burgemeester zich de vraag of hierover veel dient
gecommuniceerd. Het betreft hier voorlopig slechts twee gezinnen die hier
tot rust willen komen. Desgevallend kan hierover worden gecommuniceerd in
de volgende editie van het info-blad. De burgemeester meent dat het
organiseren van een degelijke opvang/goede integratie nu belangrijker is dan
de communicatie hierrond.
 Raadslid Kris Opdedrynck benadrukt dat het toch wel belangrijk is om rond
deze opvang dan ook positief te communiceren.
 Schepen Jacques Deroo die er ook nog de aandacht op vestigt dat de
vluchtelingen op hun privacy staan en alle energie nu naar de begeleiding van
deze gezinnen gaat.

Punt 13: secretariaat – Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Raadslid Louis Van Belleghem die aandacht vraagt voor de problematiek aan de
parking Shopping Duinen en meer in het bijzonder de gevaarlijke situatie aan
de centrale in- en uitrit. Het in- en uitrijden gecombineerd met geparkeerde
vrachtwagens in de in-/uitrit, de aanwezigheid van het druk gebruikte fiets- en
voetpad zorgt voor chaotische toestanden, aldus het raadslid. Hij stelt dan
ook om de op- en afrit te ontdubbelen, wat een remmend effect zal hebben op
de fietsers en er met weinig middelen ook voor zal zorgen dat de situatie hier
veiliger en aangenamer wordt gemaakt.
 Schepen Jacques Deroo antwoordt dat het college zich bewust is van deze
problematiek en dat hierrond ook drie scenario’s werden uitgewerkt die nu
nog verder dienen besproken.
namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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