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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 27 MAART 2017
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Norbert De Cuyper; voorzitter
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester
Kristof Audenaert; wnd. burgemeester
Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet, Rita Dewulf,
Hans Blomme, Annick Vanderspurt, Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Elke Carette,
Jurgen Claus, Mieke Verduyn, Pieter Billiet, Vanessa Jodts,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander,
Paul Dieryckx, Rik Hoste, Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte,
Ruben Vangheluwe; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 20 februari
2017 verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
-

Er is een rouwbetuiging en een moment van stilte naar aanleiding van het overlijden van de
schoonvader van schepen Eddy De Ketelaere.

-

De burgemeester geeft toelichting bij de mandatenlijst die gepubliceerd werd op de website van
de stad Torhout.
Raadslid Jürgen Claus wijst op nog een aantal tekortkomingen. O.a. het directiecomité van
Mirom (met aparte vergoedingen) staat niet vermeld. Schepen Elsie Desmet stelt dat dit wel
vermeld werd want dat het directiecomité samenvalt met de raad van bestuur. De lijst zal
aangevuld worden met alle andere mandaten die elk gemeenteraadslid uitoefent, ook deze die
niet namens de stad zijn vastgelegd.

-

Schepen Hans Blomme leidt een presentatie van de ontwikkeling van de Noordlaan in. Het
betreft de werken in functie van een betere waterbeheersing. Diensthoofd Infrastructuur An
Wostyn geeft toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie.
Raadslid Eva Maes stelt dat ze aanwezig was op de Gecoro-vergadering en dat daar tot haar
verrassing gesteld werd dat enkel de nadruk ligt op de waterbeheersing en niet op de heraanleg
van de Noordlaan zelf. Nochtans gaf de titel aan dat het om de heraanleg van de Noordlaan zou
gaan. Ze betreurt ook dat ze niet op de hoogte was van de bewonersvergadering/
infovergadering.
Schepen Hans Blomme erkent dat inderdaad in eerste orde de nadruk ligt op de
waterbeheersing. Hij stelt dat er te weinig budget is voor de heraanleg zelf. Wat de
bewonersvergadering betreft, legt hij de nadruk op de inspraak van rechtstreeks betrokkenen.
Raadslid Eva Maes vraagt waar de ventwegen zullen liggen. Schepen Blomme licht dit nader
toe.
Raadslid Paul Dieryckx vindt het voorstel goed maar hij betreurt dat het persbericht weer eerst
is gekomen en dat de gemeenteraadsleden het laatst werden ingelicht.
Raadslid Jürgen Claus vraagt zich af of het in delen aanpakken van de werken wel een goede
zaak is.
Schepen Hans Blomme erkent dat de communicatie via het persbericht niet goed is verlopen.
Hij engageert zich zodat dit zich niet kan herhalen.
Hij wijst op de aandacht die besteed wordt aan het vlotte verloop van het doorgaand verkeer.
Raadslid Bertrand Vander Donckt vraagt naar de aanpak van de zuidelijke kant van de
Noordlaan. De burgemeester stelt dat daar nog geen zicht op is. Bij Vlaams minister Weyts
werd hier nochtans al sterk op aangedrongen. Maar voorlopig zijn er geen voldoende budgetten
hiervoor.
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Raadslid Jürgen Claus wijst op het fietsverkeer vanuit de Aartrijkstraat met inbegrip van de
oversteek aan de Noordlaan. Hij begrijpt dat er nog niets voorzien is hiervoor. Hij wijst ook op
de optie met betrekking tot een mogelijk fietspad dat afgetakt wordt van de route 62, eventueel
achter de huizen.
Schepen De Ketelaere wijst erop dat er wel wijzigingen voorzien zijn waarbij het autoverkeer
afgeleid wordt naar de Industrielaan.
Wat de aftakking van de route 62 betreft, wijst de burgemeester op de helling van de brug die
voorzien is over de Noordlaan waarbij de aansluiting niet evident is. Daarom is dit niet
weerhouden.
Raadslid Ruben Vangheluwe vraagt wat er zal gebeuren met de verkeerslichten aan de
Industrielaan en de oversteek voor de fietsers. Hij vindt dit gevaarlijk. Hij vraagt om dit nog
eens goed te bekijken.
Raadslid Jürgen Claus wijst toch nog eens op de fietsers vanuit de Aartrijkestraat richting het
centrum. Hij vraagt hier extra-aandacht aan te besteden om het autoverkeer echt af te leiden.
Schepen De Ketelaere stelt dat dat stuk van de Aartrijkestraat autoluw wordt gemaakt met
inbegrip van de gepaste verkeersborden.
3. Intercommunale verenigingen - Infrax West - algemene vergadering van 6 juni 2017 bespreking van de agenda
Bespreking.
Raadslid Mieke Verduyn licht het agendapunt toe.
Raadslid Bertrand Vander Donckt vraagt om nadien de relevante stukken te ontvangen.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 22 februari 2017 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Infrax West die zal plaatsvinden op 6 juni
2017;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris
7. Kennisgeving (onder voorbehoud)
8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
Overwegende dat het ontwerp van statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de
algemene vergadering moet voorgelegd worden;
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van Infrax West die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 25 januari 2016 waarbij de heer Tom Vanhoutte principieel aangeduid
wordt als vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van Infrax West die plaats heeft op 6 juni 2017, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris
7. Kennisgeving (onder voorbehoud)
8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
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Artikel 2 - De bij besluit van 25 januari 2016 aangeduide vertegenwoordigers wordt opgedragen
om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in dit besluit.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Infrax West, Noordlaan 9 te 8820
Torhout.
4. Verenigingen - cultuur - gemeentelijke vertegenwoordigers in de raad van bestuur van
de intergemeentelijke culturele projectvereniging Ginter - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het feit dat de stad Torhout deelneemt aan de intergemeentelijke culturele samenwerking
GINTER;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke projectverenging Ginter;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de intergemeentelijke projectvereniging Ginter;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2014 waarbij de heer Jos Bruynooghe,
Breugellaan 5 te Torhout werd aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende
stem in de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging Ginter namens de stad
Torhout;
Overwegende dat overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de intergemeentelijke
projectvereniging Ginter de vertegenwoordigers van de gemeenten steeds raadsleden moeten zijn;
Gelet op de nieuwe voordracht van de heer Bertrand Vander Donckt, raadslid;
Overwegende dat de heer Bertrand Vander Donckt voldoet aan de voorwaarden beschreven in het
huishoudelijk reglement van de intergemeentelijke projectvereniging Ginter;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;
Gaat over tot de geheime stemming door middel van briefjes, voor de voordracht van een
gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke
projectvereniging Ginter.
BESLUIT:
Artikel 1 - De heer Bertrand Vander Donckt, gemeenteraadslid, wonende Populierenstraat 2 te
8820 Torhout, wordt aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem in de
Raad van Bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging Ginter.
Artikel 2 - Deze beslissing wordt ter kennis gegeven aan de intergemeentelijke projectverenging
GINTER.
5. Intergemeentelijke verenigingen - cultuur - Raakvlak - wijziging statuten
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat de gemeenteraad op 21 december 2015 de doorgroei van Raakvlak van
Intergemeentelijke Archeologische Vereniging naar Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
goedkeurde;
Overwegende dat in het kader van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013, gewijzigd
op 15 juli 2016) en het Onroerenderfgoedbesluit (1 januari 2014) Raakvlak in 2016 zijn erkenning
als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) verkreeg;
Overwegende dat deze erkenning tot gevolg heeft dat Raakvlak de huidige archeologische werking
als Intergemeentelijke Archeologische dienst (IAD), dient uit te breiden met landschappelijk en
bouwkundig erfgoed. Ten gevolge van deze uitbreiding dient de basisstructuur van Raakvlak
aangepast worden. Vanaf 1/1/2017 wordt Raakvlak de Interlokale Vereniging voor Onroerend
Erfgoed in Brugge en Ommeland en gaat de IOED-werking van start. Deze vereniging bestaat uit
drie cellen zijnde de erkende IOED Brugge en Ommeland, ten tweede het erkend
Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen en ten derde AardeWerk: de uitvoerende commerciële
archeologisch cel;
Overwegende dat deze nieuwe basisstructuur en de uitbreiding van het takenpakket een
aanpassing vergt van de overeenkomst met statutaire draagkracht tussen Raakvlak, de beherende
gemeente Stad Brugge en de deelnemende gemeentes
Gelet op het budget voor 2017 voorzien onder 070900 Cultuur/andere administratiekosten
(lidgelden e.a.) 6515006- gekoppeld aan de planningsperiode voor 2014-2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
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Enig artikel - De gemeenteraad keurt de aanpassing van de overeenkomst met statutaire
draagkracht tussen Raakvlak, de beherende gemeente Stad Brugge en de deelnemende
gemeenten, goed.
6. Eigendommen - school Sint-Henricus - erfpacht - verlenging overeenkomst
Bespreking.
Raadslid Ellen de Brabander vraagt of dit niet beter verkocht wordt.
Schepen Hans Blomme stelt dat dit gebeurt op vraag van de school.
Raadslid Ruben Vangheluwe vraagt hoe de prijsbepaling gebeurt. De burgemeester stelt dat dit via
het aankoopcomité wordt vastgelegd en dat de erfpacht op vraag van de school geregeld wordt.
Het bestuur is immers de scholen in Torhout zeer genegen.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat de Stad Torhout eigenaar is van een perceel grond met speelplaats en
klaslokalen gelegen in de Sint-Henricusstraat, kadastraal bekend Torhout, 3° afdeling, sectie F,
nummer 740Y2;
Overwegende dat deze grond en gebouwen sinds 1 januari 1961 verhuurd werden aan de Vrije
Basisschool Sint-Henricus; dat de Vrije Basisschool Sint-Henricus ondertussen deel uitmaakt van
VZW Scholengroep Sint-Rembert, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Bruggestraat 23;
Overwegende dat de VZW Scholengroep Sint-Rembert de stad verzocht de gebouwen in erfpacht te
geven om subsidieerbare werken te kunnen uitvoeren; dat een zakelijk recht van minstens 30 jaar
vereist is om in aanmerking te komen voor subsidies;
Gelet op ons besluit van 19 december 2011 houdende goedkeuring van een erfpacht voor een
looptijd van 33 jaar met aanvang op 1 januari 2012;
Gelet op het schrijven van de scholengroep Sint-Rembert van 20 november 2016 waarin zij een
verlenging van de erfpacht vragen zodat ze voor nieuwe subsidieerbare werken (vernieuwen
speelplaats) terug beschikken over een erfpacht voor de volgende 30 jaar te rekenen vanaf heden;
Overwegende dat de oorspronkelijke erfpachtovereenkomst werd afgesloten voor een periode van
33 jaar, ingaande op 1 januari 2012 met einddatum op 31 december 2044; dat een verlenging van
de duur van de erfpacht tot 50 jaar te rekenen vanaf de start van de huidige erfpachtovereenkomst
aangewezen voorkomt; dat er geen aanleiding is om de overige bepalingen van de lopende
erfpachtovereenkomst te wijzigen;
Gelet op het ontwerp van akte houdende wijziging van erfpacht: verlenging van de duur tot 50
jaar, opgesteld door de heer Alain Maricou, adjunct van de directeur, aangewezen als Vlaamse
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties te Roeselare;
Gelet op de overige stukken uit het dossier;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van akte houdende wijziging van erfpacht:
verlenging van de duur tot 50 jaar, af te sluiten met VZW Scholengroep Sint-Rembert,
Bruggestraat 23 te 8820 Torhout, voor de erfpacht van de gronden met speelplaats en klaslokalen
gelegen in de Sint-Henricusstraat, kadastraal bekend Torhout, 3° afdeling, sectie F, nummer 740Y2
met een oppervlakte van 14 a 86 ca tegen een jaarlijks canon van 3.391 EUR, jaarlijks
indexeerbaar met aanvang op 1 januari 2012.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan het Aankoopcomité te Brugge met het
oog op het afsluiten van de erfpachtovereenkomst.
7. ICT - deelname aan samengevoegde opdracht - "Gezamenlijk aanbesteden generieke
componenten"
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 38;
Gelet op artikel 196 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat er zowel bij stad als bij het OCMW behoefte is om zowel de interne als externe
dienstverlening verder te digitaliseren en te optimaliseren en deze voor stad geformuleerd werden
in het doelstellingskader onder de rubrieken "informatiseren postregistratiesysteem" en "aanschaf

40
en uitbouw van een CRM" pakket en hiervoor krediet werd voorzien onder de
investeringsenveloppe 2014/4/003 AR 23000 beleidsitem 011900.
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 2 maart 2017, conform artikel 160 § 2
van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat er binnen het gemeente- en OCMW-bestuur behoefte is aan bepaalde ICTinfrastructuur; dat deze behoefte tevens gedeeld wordt door andere gemeente- en OCMWbesturen; Dat er schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden wanneer lokale besturen met
dezelfde behoeften op vlak van ICT deze behoeften bundelen en zo de markt betreden conform de
vermelde wet van 15 juni 2006;
Gelet op het feit dat V-ICT-OR vzw een nota heeft opgesteld met betrekking tot de plaatsing van
een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 38 van vermelde wet van 15 juni 2006 door de
gemeente Aalter inzake een overheidsopdracht voor diensten voor de ontwikkeling en levering van
een programma aan generieke componenten; Dat V-ICT-OR vzw en de gemeente Aalter via deze
nota een groepsaankoop inzake ICT organiseren waaraan lokale besturen kunnen deelnemen; Dat
bij deze nota een ontwerp van bijzonder bestek nr. 2017/001 is gevoegd op grond waarvan deze
samengevoegde opdracht zou worden geplaatst, gegund, uitgevoerd en betaald;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur akkoord is om deel te nemen aan de groepsaankoop via
vermelde samengevoegde opdracht waaraan ook het OCMW-bestuur bij uitbreiding kan gebruik
van maken conform de voorwaarden en modaliteiten van de nota en het daarbij gevoegde ontwerp
van bijzonder bestek nr. 2017/001, onder voorbehoud van technisch nazicht; Dat de gemeente
daarbij akkoord is de gemeente Aalter te machtigen om mede namens en voor rekening van het
gemeentebestuur de samengevoegde opdracht, voorwerp van vermelde nota en het bijzonder
bestek nr. 2017/001 in mededinging te stellen conform de wet van 15 juni 2006;
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad keurt de nota van V-ICT-OR vzw “samengevoegde opdracht –
gezamenlijk aanbesteden generieke componenten” goed (bijlage 1). Tevens keurt de gemeenteraad het als bijlage bij vermelde nota gevoegde ontwerp van bijzonder bestek nr. 2017/001 goed.
Artikel 2 - De gemeenteraad beslist een overheidsopdracht voor diensten inzake de ontwikkeling en
leveringen van generieke componenten te plaatsen in toepassing van artikel 38 van de wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten conform het bestek nr. 2017/001, opgesteld en goedgekeurd door de gemeente Aalter bij
besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 februari 2017, en de in artikel 1
bedoelde nota. De gemeenteraad machtigt de gemeente Aalter om conform vermeld artikel 38 van
de wet van 15 juni 2006 om als aanbestedende overheid/penhouder op te treden wat betreft de
opdracht, voorwerp van het bijzonder bestek nr. 2017/001.
8. ICT - huur multifunctionele printers voor stad & OCMW - vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen - mandaat
Bespreking.
Schepen Joost Cuvelier geeft ter inleiding kort een powerpointpresentatie.
Raadslid Ruben Vangheluwe vraagt of er aandacht is voor sensibilisering, bijvoorbeeld door te
wijzen op het aantal bomen die gebruikt worden door veelvuldig te printen. Hiervoor bestaat
software.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt of de optie huur versus koop werd bekeken en of er samengewerkt
kan worden met andere besturen.
Schepen Cuvelier stelt dat er zeker aandacht aan sensibilisering wordt besteed. Hij bevestigt dat de
optie koop onderzocht werd. Ook samenwerking met andere besturen zal in de toekomst
onderzocht worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het huidig contract voor de all-in huur van multifunctionele printers ten einde
loopt op 31 oktober 2017;
Gelet op het krediet voorzien AR 614120 van het beleidsitem 011900 ICT;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 210.080,40 EUR / jaar (excl. btw) of 254.197,28
EUR (incl. btw) voor stad en OCMW samen over een periode van 5 jaar;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 24 februari 2017, conform artikel 160
§ 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
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artikel 38 betreffende de gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende
aanbestedende overheden;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, §2;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging; dat OCMW Torhout de procedure zal voeren en in naam van stad Torhout bij de
gunning van de opdracht zal optreden;
Gelet op het ontwerp van besluit van de OCMW-raad van 23 maart 2017 betreffende het all-in huur
van multifunctionele printers voor stad en OCMW en tot goedkeuring van de lastvoorwaarden,
gunningswijze met het daaraan verbonden bestek met nr. 2017-004 opgemaakt door de dienst
Facility van het OCMW Torhout;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de
raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten ingeschreven zijn op de budgetten;
BESLUIT:
Artikel 1 - Het stadsbestuur van Torhout geeft aan het OCMW van Torhout het mandaat om voor
rekening van het stadsbestuur een gunningprocedure te organiseren voor een samengevoegde
opdracht in de zin van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald voor
de all-in huur van multifunctionele printers voor een periode van 5 jaar.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van bestek met nr. 2017-004 en de
raming voor de opdracht 'All-in huur multifunctionele printers voor stad en OCMW Torhout',
opgemaakt door de dienst Facility van het OCMW Torhout.
9. Wagenpark - aankoop dienstvoertuigen - vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat bij het opvolgen van de kosten en gepresteerde uren van onze mecanicien bleek
dat - zoals verwacht - de oude voertuigen dikwijls moeten hersteld worden en hierdoor ook vaak
onbeschikbaar zijn;
Overwegende dat de werkgroep wagenpark in het kader van de duurzaamheid voorstelt om
dieselwagens, indien dit voordelen biedt voor het milieu, te vervangen door wagens op CNG;
Overwegende dat het huidige voertuig van de teamleider gebouwen wordt ingeschakeld om een
poolvoertuig van de technische dienst te vervangen;
Overwegende dat het voertuig van de technische dienst gebouwen van het OCMW moet worden
vervangen;
Overwegende dat 3 voertuigen van het OCMW worden ingeschakeld om voertuigen van de stad te
vervangen;
Overwegende dat deze voertuigen bij voorkeur aangekocht worden bij een gespecialiseerde
leverancier;
Overwegende dat Infrax een raamcontract heeft met Fiat Chrysler Automobiles Belgium SA voor de
aankoop van voertuigen op aardgas en dat de stad kan aansluiten bij dit raamcontract;
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Overwegende dat de totale kostprijs van de voertuigen en toebehoren geraamd wordt op
17.000 EUR (incl. btw);
Gelet op de beschrijving en technische gegevens voor de aankoop van een voertuig met de
origineel geplaatste opties, inrichting en bestickering;
Gelet op het krediet voorzien onder investeringsenveloppe 2014/8/001 AR 221000 van het
beleidsitem 011000 van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 07 maart 2017, conform artikel 160 §
2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 23 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van twee wagens op aardgas één ten
behoeve van de technische dienst van de stad en één ten behoeve van de technische dienst
gebouwen van het OCMW, voor een bedrag geraamd op 14 049,59 EUR, excl. btw of
17 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De aankoop van de voertuigen zal worden gegund via het raamcontract van Infrax.
Artikel 3 – De aankoop van de bestickering zal gegund worden via onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
10. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- preventief rioolbeheer
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
Doet de term Asset Management u denken aan ingewikkelde studies en een zware belasting op de
gemeentelijke begroting? Niets is minder waar als u een beroep doet op Infrax (ook Aquafin doet
dit). Binnen enkele dagen tijd kunt u een zicht hebben op de grootste risico’s in uw rioleringsstelsel
en hoe ze weg te werken. Door enkele duizenden euro’s slim in te zetten, kent u al de toestand van
de meest kritische riolen. Starten met Asset Management is eenvoudig en loont onmiddellijk.
Heeft het stadsbestuur een dergelijke studie over het rioleringsstelsel?
Zo neen: Is het bestellen van dergelijke studie voorzien en desgevallend binnen welk tijdsbestek?
Zo ja: Kan worden aangeven waar de knelpunten zijn en wat het actieplan is om deze aan te
pakken?"
Schepen Hans Blomme stelt dat Asset Management betekent dat met de beschikbare middelen
prioritaire dossiers rond water en riolering worden aangepakt. Door het aftoetsen van een aantal
criteria op vlak van wateroverlast, knelpunten op vuilwater en milieufactoren worden prioriteiten
gesteld. De stad Torhout en Infrax werken op dit vlak sterk samen sinds 2009. Aan de hand van
het waterbeleidsplan Torhout (2015) hebben we zicht waar de knelpunten op vlak van regenwater
en waterlopen zich bevinden. Aan de hand van de inventarisatie van het gehele rioleringssysteem
(2009) is er kennis van de knelpunten op vlak van vuilwater. De studie zit reeds een stap verder
doordat de knelpunten over gans het grondgebied ook vertaald zijn in oplossingen op het
regenwater- en vuilwaterstelsel. (geplande toestand van het rioleringsstelsel en knooppunten op
waterlopen).
Een aantal oplossingen rond wateroverlast die als prioritair werden aangehaald (speelbos,
Noordlaan, Makeveldbeek) zitten reeds in realisatiefase.
Op vlak van vuilwater trekt de stad Torhout de kaart om zoveel mogelijk wooneenheden aan te
sluiten op zuiveringsstations, zodanig dat door deze keuze van de projecten de grootste positieve
impact op het milieu behaald wordt (zuivering van de beken bvb. Parkstraat/Bollestraat).
In de toekomst worden de GUP's (gemeentelijke uitvoeringsplannen) in samenspraak met de VMM
en Infrax gescoord op diezelfde criteria om de waarde van prioriteit te kennen.
Dit alles valt onder de samenwerking van Infrax als rioolbeheerder.
Raadslid Paul Dieryckx dankt de schepen voor de uitleg. Hij kent de knelpunten maar hij vraagt of
het overige rioolnetwerk voldoende in kaart is gebracht. Schepen De Ketelaere stelt dat de
problemen voldoende in kaart zijn gebracht en dat dit aangepakt wordt naar aanleiding van
bovenwerken (wegen). Het overzicht met een kaart zal aan het raadslid worden overgemaakt.
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- studie omtrent de veiligheid in de omgeving van de schoolpoorten
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Recent gebeurde andermaal een zeer spijtig dodelijk ongeval met een vrachtwagen nabij een
schoolingang. Dat stemt andermaal tot nadenken!
Hanteert het stadsbestuur een politiek om maximaal het zwaar vervoer te weren nabij de
schoolpoorten?
Zo neen: Is deze studie voorzien en desgevallend binnen welk tijdsbestek?
Zo ja: Kan worden aangegeven waar de knelpunten zijn en wat het actieplan is om deze aan te
pakken?"
Schepen Eddy De Ketelaere haalt aan dat er in het gemeentelijk mobiliteitsplan is opgenomen dat
tonnagebeperkingen in onze schoolomgevingen zullen onderzocht worden.
- Op heden hebben we een tonnagebeperking (max 7,5 ton), uitgezonderd plaatselijk verkeer en
lijn bussen in de binnenstad.
- Op Sint-Henricus (max 5 ton) en in Don Bosco (max 7,5 ton) is de tonnagebeperking,
uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen al goedgekeurd door de gemeenteraad.
De signalisatie moet nog geplaatst worden (dit zal gebeuren door een intergemeentelijke
opdracht aan een aannemer).
- In de omgeving van Wijnendale en Driekoningen wordt de tonnagebeperking de komende
maanden uitgewerkt.
- In de Rozeveldstraat is een straatverbod voor vrachtwagens, uitgezonderd plaatselijk verkeer,
van toepassing (7,5 ton).
- De Zwevezelestraat en de kant van Lichtervelde moet nog bekeken worden in de toekomst. Op
heden is er een zonaal verbod voor +3,5 ton van toepassing naar aanleiding van de werken in
de Bollestraat en omgeving. Na deze werken zal er werk gemaakt worden van deze
tonnagebeperking.
In het debat wijst raadslid Paul Dieryckx naar het belang van de Tinnenbrugstraat. De voorzitter
verwijst naar het mobiliteitsplan waar een en ander geregeld is.
Mondelinge vragen
Raadslid Paul Dieryckx vestigt nog eens de aandacht op de verkeerslichten aan Driekoningen. Hij
stelt vast dat er niets verandert. Hij vraagt actie zodat de verkeerstromen vlotter verlopen.
Raadslid Lieve Verduyn stelt dat zij daar veel passeert en ze heeft nog nooit noemenswaardige
problemen ervaren. Schepen Eddy De Ketelaere engageert zich om dit nog eens mee te nemen
naar de verkeerscommissie.
Raadslid Ellen de Brabander wijst op de gevaarlijke situatie langs de Roeselaarseweg. Bij nacht
wordt tegen de verkeerstroom in gereden vanaf Place 2 Party (vroeger Thierbrauhof).
Raadslid Ruben Vangheluwe herinnert aan zijn vraag van de vorige gemeenteraadszitting om de
wegenwerken op cobra te plaatsen. Schepen De Ketelaere stelt dat dit in voorbereiding is.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
20.30 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 24 april 2017.
Torhout, maandag 27 maart 2017
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

