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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 24 APRIL 2017
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Neemt niet deel:

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.
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7
Lieselotte Denolf; schepen afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elke Carette; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jurgen Claus; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 27 maart
2017 verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
De lijst met prioritaire wegenwerken en de aangepaste mandatenlijst van de gemeenteraadsleden
wordt meegedeeld.
3. Waterbeleid - aanstellen gemeentelijke mandataris voor algemene bekkenvergadering
van het bekken van de IJzer - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De raadsleden Lieselotte Denolf, Hilde Crevits, Elke Carette en Jurgen Claus nemen niet deel aan
deze beraadslaging en stemming.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 waarbij de stad zich akkoord
verklaart met de deelname van de stad in het Bekken van de IJzer onder voorzitterschap van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen waarbij schepen Willy Depoorter werd aangeduid om
de stad Torhout als effectief lid te vertegenwoordigen en schepen Eddy De Ketelaere werd
aangeduid om de stad Torhout als plaatsvervangend lid te vertegenwoordigen;
Overwegende dat Willy Depoorter op pensioen is, waarbij hij dient vervangen te worden als
effectief lid;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd door decreet
van 19 juli 2013 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op artikel 43 §2 5° van het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming met briefjes;
BESLUIT:
Artikel 1 - Schepen Hans Blomme wordt aangeduid om de stad Torhout als effectief lid te
vertegenwoordigen in het Bekken van de IJzer onder voorzitterschap van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen, ter vervanging van de heer Willy Depoorter.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het bekkensecretariaat van het Bekken
van de IJzer, p/a VMM, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende.
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4. Waterbeleid - aanstellen gemeentelijke mandataris voor algemene bekkenvergadering
van het bekken van de Brugse Polders - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De raadsleden Lieselotte Denolf, Hilde Crevits, Elke Carette en Jurgen Claus nemen niet deel aan
deze beraadslaging en stemming.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 waarbij de stad zich akkoord
verklaart met de deelname van de stad in het Bekken van de Brugse Polders onder voorzitterschap
van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen waarbij schepen Willy Depoorter werd
aangeduid om de stad Torhout als effectief lid te vertegenwoordigen en schepen Eddy De Ketelaere
werd aangeduid om de stad Torhout als plaatsvervangend lid te vertegenwoordigen;
Overwegende dat Willy Depoorter op pensioen is, waarbij hij dient vervangen te worden als
effectief lid;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd door decreet
van 19 juli 2013 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op artikel 43 §2 5° van het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming met briefjes;
BESLUIT:
Artikel 1 - Schepen Hans Blomme wordt aangeduid om de stad Torhout als effectief lid te
vertegenwoordigen in het Bekken van de Brugse Polders onder voorzitterschap van de gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen, ter vervanging van de heer Willy Depoorter.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het bekkensecretariaat van het Bekken
van de Brugse Polders, p/a VMM, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende.
5. Cultuurcentrum - wijziging samenstelling Raad van Bestuur cultuurcentrum de
Brouckere
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De raadsleden Lieselotte Denolf, Hilde Crevits, Elke Carette en Jurgen Claus nemen niet deel aan
deze beraadslaging en stemming.
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact, inzonderheid artikel 9;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op het Organiek Reglement van het beheersorgaan stedelijk cultuurcentrum de Brouckere
van 23 december 2013;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 §3;
Overwegende dat bij ontslag of overlijden van een lid zetelend in de Raad van Bestuur namens de
Cultuurraad, deze vervangen moet worden door iemand uit de Cultuurraad rekening houdend met
de lijst van opvolgers zoals vastgelegd door de Cultuurraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 inzake samenstelling beheerraad
cultuurcentrum de Brouckere;
Overwegende dat de eerste opvolgers mevrouw Arlette Nerinckx en de heer Paul Warlop
respectievelijk al deel uitgemaakt heeft/deel uitmaakt van de Raad van Bestuur en de heer Freddy
Vandenbruwane als OCMW-raadslid niet kan zetelen in de Raad van Bestuur, dat bijgevolg de heer
Rik Reynaert wordt voorgedragen als opvolger van Marleen Devos;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het mandaat van de volgend lid van de Raad van
bestuur van het cultuurcentrum de Brouckere:
De heer Rik Reynaert, Hertog van Arenbergstraat 1, 8820 Torhout vervangt mevrouw Marleen
Devos als afgevaardigde uit de Cultuurraad.
6. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 16 mei 2017 bespreking van de agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
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De raadsleden Lieselotte Denolf, Hilde Crevits, Elke Carette en Jurgen Claus nemen niet deel aan
deze beraadslaging en stemming.
Gelet op de oproeping van 17 maart 2017 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van WVI die zal plaatsvinden op 18 mei 2017;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 22/12/2016
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekening 2016
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw Christine Beke
(aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
8. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van WVI 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 Hans Blomme aangeduid werd als
vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van WVI;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
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 WVI die plaats heeft op 18 mei 2017, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 22/12/2016
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekening 2016
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw Christine Beke
(aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
8. Mededelingen.
Artikel 2 - De heer Hans Blomme, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Pieter
Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot de
bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310
Brugge.
7. Ruimtelijke ordening en huisvesting - groepsbouwproject langs de Sint-Henricusstraat
39 (initiatiefnemer Woningbouw Blomme bvba) - ontwerp van openbare verlichting
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De raadsleden Hilde Crevits, Elke Carette en Jurgen Claus nemen niet deel aan deze beraadslaging
en stemming.
Gelet op het groepsbouwproject dd. 07.06.2016 opgemaakt door architect Piet Steyaert uit
Nieuwpoort tot bouwen van koppelwoning na slopen bestaande bebouwing op naam van
Woningbouw Blomme bvba, voor het perceel gelegen Sint-Henricusstraat 39, kadastraal gekend
Torhout 3e afdeling, sectie G nr. 1262p;
Gelet op het voorstel en offerte van 10.08.2016, kenmerk 253903 van INFRAX inzake
aanleg/aanpassing van het openbaar verlichtingsnet bij het groepsbouwproject langs de SintHenricusstraat 39, dat het ontwerp voorziet in het ondergronds brengen van het net over een
totale afstand van 76 meter alsook de verplaatsing van het aanwezig lichtpunt (recuperatie
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armatuur en plaatsing eindpaal) volgens het ontwerpplan met projectnummer P/041489, voor een
bedrag van 1687,20 EUR (vrijgesteld van btw);
Overwegende dat de kostprijs voor de aanleg van het openbaar verlichtingsnet ten laste is van de
initiatiefnemer;
Gelet op artikel 4.2.20. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 – Het ontwerp tot aanleg/aanpassing van het openbaar verlichtingsnet bij het
groepsbouwproject langs de Sint-Henricusstraat 39, op naam van Woningbouw Blomme bvba,
Roeselaarseweg 12, Torhout, volgens het voorstel en offerte van 10.08.2016, kenmerk 253903 van
INFRAX (ontwerpplan met projectnummer P/041489), wordt goedgekeurd.
Artikel 2 – De kosten tot aanleg/aanpassing van dit openbaar verlichtingsnet zijn ten laste van de
initiatiefnemer.
8. Begraafplaats Bruggestraat - heraanleg van wandelpaden - vaststellen voorwaarden
en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Ward Baert vindt de toestand van het kerkhof aan de Bruggestraat rampzalig. Hij
beschrijft de erbarmelijke toestand ter plaatse en stuurt aan op het opmaken van een totaalplan.
Ga na welke graven behouden moeten worden omdat er nog een vergunning voor loopt. Bekijk wat
voor de rest van de graven gerust mag verdwijnen en wat moet behouden blijven. Omdat het (1)
om artistiek waardevolle graven gaat of (2) omdat het om cultureel historisch waardevolle
monumenten gaat. Kerkhoven vertellen ons hoe men in het verleden dacht over de dood en, dus
ook over het leven want daar maakt de dood deel van uit. Bedenk wat er met de vrijgekomen
ruimte kan gebeuren. Hoe zit dat nu met die beloofde inventaris ?
Maak aan de hand daarvan een degelijke totaalvisie op over hoe je deze rotte kankerplek in het
centrum van Torhout, kunt restaureren. Met of zonder hulp van een hogere overheid. Vorm ze voor
mijn part om tot een stiltepark. Doe iets voor het te laat is en ook dit stuk waardevol verleden voor
goed verdwijnt. En nadien, dames en heren van het college, als de kranen verdwenen zijn, als de
betonmolens uit het park worden gerold en de schoppen geschoond, dan kunnen we de paden
opnieuw aanleggen. Maar dat is het laatste hoofdstuk, niet het eerste...
Raadslid Bertrand Vander Donckt stelt verrast te zijn dat dit op de agenda staat. Hij verwijst hierbij
naar het beheersplan dat vorig jaar werd goedgekeurd. Hij vraagt naar het verband tussen beiden.
In hoeverre kadert dit in het beheersplan, want dat is noodzakelijk in functie van subsidies.
Raadslid Paul Dieryckx verwijst naar de gunningscriteria. Hij verwijst hierbij naar andere dossiers
waar er een correctere weging voorzien is. Zijn fractie zal zich onthouden.
Raadslid Elke Carette sluit zich aan bij collega Ward Baert. Ze pleit voor een totaalaanpak.
Schepen Elsie Desmet stelt dat er wel degelijk een totaalplan is. Vorig jaar werd een aanbesteding
voor het beheersplan goedgekeurd. Eerstdaags volgt de gunning. Het heeft tijd gekost omdat het
vrij complex is. Het beheersplan moet dus nog opgemaakt worden. De uitvoering volgt voor het
najaar. Het is inderdaad noodzakelijk voor de subsidies. Het dossier dat voorligt is er echter op
gericht om in afwachting de begraafplaats efficiënt en ecologisch te beheren. Ze verwijst ook naar
het bijenactieplan waar de begraafplaats eveneens mogelijkheden biedt. Waarom dan ook al de
paden aanleggen? Het is een keuze. De verlenging van de concessies vergt ook al veel tijd. Om al
die redenen is geoordeeld om niet langer te wachten om de paden reeds her aan te leggen.
Schepen Lieselotte Denolf stelt dat de oorspronkelijke intenties werden bijgestuurd na de
bescherming. De graven werden beoordeeld of ze al dan niet behouden zouden worden en/of al
dan niet verplaatst worden. Het is ook sterk verweven met de concessies. Daar wordt nu werk van
gemaakt om na te gaan hoe het hiermee gesteld is, want dit is ingewikkeld. Zij verwijst ook naar
de totaalaanpak en een vaststelling is dat de paden behouden dienen te worden. Herbegraving zal
ook mogelijk gemaakt worden. De opmaak van het beheersplan zal nu prioritair behandeld worden
en dit in samenspraak met andere actoren waaronder de heemkundige kring. Ze besluit dat dit
inderdaad een werk is van lange adem.
Raadslid Ward Baert vindt in het antwoord van de schepenen een bevestiging van zijn oordeel. Het
totaalplan ontbreekt.
Schepen Lieselotte Denolf stelt dat er plan komt, maar verwijst naar de ingewikkelde procedures
die tijd vragen. Ze staat garant voor een verdere kwaliteitsvolle aanpak.
De burgemeester schetst nog eens de historiek van het dossier waardoor de stad verplicht werd de
huidige aanpak uit te werken.
Raadslid Bertrand Vander Donckt vraagt of de padenstructuur zoals in het dossier voorzien is,
voldoende gecheckt is bij de Vlaamse instanties zodat subsidies niet verloren gaan.
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Schepen Elsie Desmet stelt dat dit voldoende onderzocht is en alle afwegingen gemaakt werden.
Met betrekking tot de gunningscriteria verdedigt de burgemeester het voorstel in het dossier. Hij
stelt dat om kwaliteitsredenen niet alles alleen op de prijs kan ingezet worden.
Raadslid Paul Dieryckx blijft bij zijn vaststelling dat een te dure aannemer kan aangesteld worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor
De raadsleden Ward Baert, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen de Brabander stemmen neen
Er zijn 7 onthoudingen van de raadsleden Martine Vanwalleghem, Elke Carette, Vanessa Jodts,
Bertrand Vander Donckt, Paul Dieryckx, Rik Hoste en Ruben Vangheluwe
Raadslid Jurgen Claus neemt niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Overwegende dat het aangewezen is de paden op de begraafplaats in de Bruggestraat her aan te
leggen;
Overwegende dat de uitvoering van deze werken door een gespecialiseerde aannemer gebeurt;
Gelet op het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor het heraanleggen van de paden
op de begraafplaats in de Bruggestraat, voor een bedrag geraamd op 72 620,00 EUR, excl. btw of
87 870,20 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/020 en 2017/3/002 AR 229000 van het
beleidsitem 099000 van het investeringsbudget;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 5 april 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 werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;
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 het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur,
voor het heraanleggen van de paden op de begraafplaats in de Bruggestraat, voor een bedrag
geraamd op 72 620,00 EUR, excl. btw of 87 870,20 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
9. Wegen - gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen - goedkeuring
Bespreking.
Raadslid Ward Baert is van oordeel dat het een goed plan is. Maar hij vraagt toch ingrepen die tot
meer veiligheid voor de voetgangers leiden. Daarnaast worden herstellingswerken vaak te
gebrekkig uitgevoerd, soms door nutsmaatschappijen.
Schepen Eddy De Ketelaere erkent het probleem en stelt dat de nutsmaatschappijen ingelicht zijn.
Raadslid Ruben Vangheluwe vindt het ook een goed plan en verwijst naar de meerjarenplanning
die vertaald wordt in jaarplannen.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het feit dat de stad en netwerkbeheerders partners zijn bij de aanleg van infrastructuur in
het openbaar domein, waarbij stadswerken en nutswerken onderling continu afstemming en
overleg vergen;
Gelet op het besluit van 21 maart 2002 waarbij de toenmalige 'Code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen' werd onderschreven;
Overwegende dat de ervaringen op het terrein een actualisatie van deze code vragen;
Gelet op de herwerkte 'Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen' van de
VVSG, waarbij aandacht wordt besteed aan het duurzaam beheer en inrichting van het openbaar
domein en de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; aan kwaliteitsvolle uitvoering van
werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; aan een goed herstel van het openbaar
domein na nutswerken; aan een betere afstemming van werken; aan een betere communicatie;
met aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor
meldingen en klachten; aan handhaving;
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Overwegende dat deze code voorligt ter ondertekening bij alle Vlaamse gemeenten, om een
uniformiteit te bekomen van aanpak en opvolging van de nutsmaatschappijen;
Overwegende dat deze 'Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen' van
toepassing wordt voor alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied Torhout;
Gelet op artikels 2, 42, 43, 57, 58, 64 en 192 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
met eenparigheid.
Artikel 1 - Goedkeuring wordt gegeven aan de 'Code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen'. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2 - De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018. Deze bepalingen gelden
voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied
van de stad Torhout.
Artikel 3 - Het besluit van 21 maart 2002 houdende goedkeuring van de toenmalige 'Code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen', wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe
code van toepassing wordt.
Artikel 4 - Dit besluit wordt opgestuurd naar:
De bestendige deputatie van de provincieraad;
De griffie van de rechtbank van eerste aanleg en griffie van de politierechtbank;
De toezichthoudende overheid;
De VVSG vzw.
Onderhavig reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
10. Infrastructuur - heraanleg parkeerruimte Bruggestraat / Karel de Goedelaan vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat het plan op het eerste zicht goed oogt. Hij meent dat de kostprijs,
met inbegrip van de inzet van de technische dienst, aan de hoge kant ligt. Het asfalt is volgens
hem nog overwegend in goede staat en hoeft niet helemaal opnieuw aangelegd te worden.
Schepen Eddy De Ketelaere meent dat het asfalt wel degelijk aan vernieuwing toe is.
Raadslid Ruben Vangheluwe stelt vast dat het meeste geld voorzien is voor de parking zelf en dus
voor de auto's. Hij hoopt op een beter plan dat meer aandacht heeft voor fietsers en voetgangers.
Raadslid Martine Vanwalleghem maakt opmerkingen over het traject van de fietspaden en de
voetpaden. Het is niet altijd even doordacht volgens haar.
Raadslid Paul Dieryckx wil dat men zich beperkt tot de meest noodzakelijke ingrepen.
Raadslid Ward Baert vindt dat het wel een goed plan is. Hij staat erachter.
Raadslid Elke Carette stelt nog enkele vragen ter verduidelijking.
Raadslid Ruben Vangheluwe verwijst naar site Thor en de geplande reconversie. Hij vraagt zich af
of er dan niet opnieuw ingrepen zullen noodzakelijk zijn, zodat er nog eens kosten zullen gemaakt
worden. Is het niet beter dit af te wachten?
Schepen Elsie Desmet verwijst nog eens naar het groen, het fietscomfort en de toegankelijkheid.
Aan alles is gedacht.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor
De raadsleden Martine Vanwalleghem, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt, Paul Dieryckx, Rik
Hoste en Ruben Vangheluwe stemmen neen.
Overwegende dat binnen de prioritaire doelstellingen de parkeeraccommodaties worden verbeterd,
dat het aangewezen is de parking aan het zwembad, hoek Bruggestraat / Karel de Goedelaan te
vernieuwen;
Overwegende dat deze werken de tweede fase inhouden van het fietspad Industrielaan tot aan de
rotonde Bruggestraat;
Overwegende dat onze technische dienst alle voorbereidende werken uitvoert, alsook de aanleg
van de kleinschalige materialen en een gespecialiseerde aannemer wordt aangesteld om te
asfalteren;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor het leveren van materialen, nodig bij de heraanleg van de parkeerruimte hoek
Bruggestraat / Karel de Goedelaan door onze technische dienst, voor een totaal bedrag geraamd
op 113 469,50 EUR, exclusief btw en 137 298,10 EUR, inclusief btw;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor het uitvoeren van asfalteringswerken bij de heraanleg van de parkeerruimte
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hoek Bruggestraat / Karel de Goedelaan, voor een bedrag geraamd op 100 215,00 EUR, exclusief
btw en 121 260,15 EUR, inclusief btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/1/017 en 2014/1/021 AR 224000 van het
beleidsitem 020000 van het investeringsbudget;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 3 april 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 werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;
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 het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het leveren van materialen, nodig bij de heraanleg van de parkeerruimte hoek
Bruggestraat / Karel de Goedelaan door onze technische dienst, voor een bedrag geraamd op
113 469,50 EUR, excl. btw of 137 298,10 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het uitvoeren van asfalteringswerken bij de heraanleg van de parkeerruimte hoek
Bruggestraat / Karel de Goedelaan, voor een bedrag geraamd op 100 215,00 EUR, excl. btw of
121 260,15 EUR, incl. btw.
Artikel 3 – De opdracht zal worden gegund bij de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
11. Patrimonium - energiedossier sporthal - ESCO project detailstudie - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Eva Maes had graag nog het overzicht van het verbruik van de andere jaren gekregen. Ze
vraagt ook of de subsidies in de prijs zitten of er reeds van afgetrokken worden. Ze vindt de
kostprijs vrij hoog. Klopt de terugverdientijd? Gebeuren de investeringen geleidelijk of in één
beweging.
Raadslid Ruben Vangheluwe heeft verschillende bedenkingen bij dit punt. We vinden het goed dat
het bestuur kijkt voor energiezuinige maatregelen, maar daar stopt het in dit dossier. We zijn
ontstemd en verontwaardigd over de uitwerking van het dossier. Een kost van meer dan een half
miljoen euro om jaarlijks slechts 25% minder elektriciteit en slechts 27% minder aardgas te
verbruiken in tijden waarin er zoveel mogelijkheden zijn om BEN (bijna energie neutraal) te gaan,
vinden wij absoluut niet kunnen. Deze studie en dit plan kan veel beter: ofwel goedkoper, ofwel
veel duurzamer! De kost voor het huidige plan bedraagt € 514 404,53 om de lichtinstallatie en
verwarmingsinstallatie te optimaliseren. De terugverdientijd wordt geschat op 12,6 jaar. Vanaf dan
begint deze investering pas te renderen.
Als Groenen kunnen wij – samen met onze kartelpartner Sp.a – dit niet goedkeuren omdat het plan
ontoereikend is uitgewerkt! Zo stellen we tot onze grote verbazing vast dat er noch in de
haalbaarheidsstudie, noch in de hier voorgestelde detailstudie nagegaan is wat hernieuwbare
energie (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp,…) zou kunnen opbrengen! Dit vinden wij
schandalig in een dossier van deze omvang! En al zeker voor een stad die heeft ingetekend in een
burgemeesterconvenant en tegen 2020 20% minder CO² wil verbruiken. Voor de prijs van een half
miljoen euro moet dit beter! Het is tenslotte geld van onze burgers dat we hier gebruiken! Als er
door een sterke operatie geld wordt uitgespaard, kunnen daar weer andere beleidsdoelen mee
bereikt worden. Dat heet ‘efficiënt werken’. Via het instrument van minister Tommelein, zijnde de
zonnekaart, hebben we zelf een berekening gemaakt – enkel nog maar voor zonnepanelen op het
dak van de sporthal én de Mast! - waaruit extra besparingen blijken.
De terugverdientijd is herleid tot 10 jaar. Met deze investering: 100% minder kosten qua
elektriciteit per jaar (als je de helft van het dak vol legt). Dan heb je nog plaats én budget over!
Hiermee kan je nagaan hoeveel een zonneboilersysteem zou opbrengen of kan je nog investeren in
de vernieuwing van lampen, of kan je kijken hoeveel rendement een warmtepompsysteem kan
opbrengen. En wij vinden dat dit ook moet worden onderzocht, meer uitgebreid dan wij dit hebben
gedaan natuurlijk. Kortom: tal van mogelijkheden, maar 1 feit is heel duidelijk, dit plan is niet
voldoende uitgewerkt en moet veel beter!
We kunnen dit veel beter en dat is goed beleid. Dat is wat onze burgers verdienen: goed bestuur is
zo efficiënt mogelijk met de middelen – die toch ook van de burger komen – omgaan.”
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Daarom vragen wij een verdaging van dit punt naar de volgende gemeenteraad met als doel het
grondig herbekijken van dit voorstel, van dit plan en mét inbegrip van een grondige berekening
van de mogelijkheden rond hernieuwbare energie.”
Schepen Hans Blomme stelt dat de haalbaarheidsstudie gebeurd is door Infrax en gratis was. Hij
bevestigt dat de studiekost aanzienlijk is maar hij meent dat het dit meer dan waard is. Hij stelt
dat de werken gefaseerd verlopen.
Raadslid Ruben Vangheluwe meent de kosten/batenanalyse niet goed gebeurd is. Hij pleit voor een
meer doordachte aanpak. Het zou meer opleveren in een kortere termijn.
Raadslid Eva Maes vraagt wat het onderscheid is tussen de haalbaarheidsstudie en de studiekost.
Schepen Hans Blomme legt het onderscheid uit en stelt dat de studiekost voorzien is voor het
deelproject.
De burgemeester benadrukt het belang van de inzet voor meer energiezuinige gebouwen.
Schepen Elsie Desmet stelt er grondig voorbereidend werk is geleverd in functie van een
doordachte aanpak.
Titelvoerend burgemeester Hilde Crevits stelt voor de opmerkingen van de oppositie te
onderzoeken en het dossier een maand uit te stellen.
De vragen van de verschillende gemeenteraadsleden worden overgemaakt aan de secretaris.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid verdaagd naar de volgende zitting van 29 mei 2017.
12. Gebouwen - herstel dak kantine voetbalveld De Kosto - vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Steve Becelaere vraagt om ook de kachel binnen de kantine te bekijken. Dit is niet veilig.
Schepen Hans Blomme stelt dat dit zal bekeken worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt het dak van de kantine op het voetbalveld De Kosto,
Steenveldstraat te herstellen;
Overwegende dat de uitvoering van deze werken door een gespecialiseerde aannemer gebeurt;
Gelet op het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor het herstellen van de
dakbedekking van de kantine op het voetbalveld De Kosto, voor een bedrag geraamd op
17 355,37 EUR, excl. btw of 21 000,00 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 3 april 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 werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;
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 het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur,
voor het herstellen van de dakbedekking van de kantine op het voetbalveld De Kosto, voor een
bedrag geraamd op 17 355,37 EUR, excl. btw of 21 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
13. ICT - All-in huurkoop telefonie platform voor stad & OCMW - vaststellen voorwaarden
en wijze van gunnen - mandaat
Bespreking.
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Raadslid Paul Dieryckx meent dat het een goed dossier is. Hij meent dat de formule voor de weging
van de gunningscriteria hier beter in elkaar steekt dan het dossier van het beheersplan van de
begraafplaats.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het huidig contract voor de all-in huur van het telefonie platform van de stand
ten einde loopt op 31 december 2017;
Overwegende dat door de inkanteling stad en OCMW er noodzaak is aan één geïntegreerd telefonie
platform op het moment dat een aantal ondersteunde diensten van het OCMW zullen gehuisvest
zijn in het stadskantoor.
Gelet op het krediet voorzien AR 614104 van het beleidsitem 011900 ICT;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 233.571,00 EUR over 7 jaar (excl. btw) of
282.620,91 EUR (incl. btw) voor stad en OCMW samen.
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 31 maart 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
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 20 april 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. 2017-006 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 huurkoop van een telefonie platform voor een periode van 7 jaar.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van bestek met nr. 2017-006 en de
raming voor de opdracht 'All-in huur telefonie platform voor stad en OCMW Torhout', opgemaakt
door de dienst Facility van het OCMW Torhout.
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14. Toelagen - noodhulp voor Zuid-Soedan en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië
en Jemen
Bespreking.
Raadslid Ward Baert en raadslid Paul Dieryckx menen dat het een zeer laag bedrag is, gezien de
nood.
Schepen Elsie Desmet legt de werkwijze uit en verwijst naar het voorziene bedrag in het budget.
Raadslid Paul Dieryckx heeft begrip voor de manier van werken maar hij vindt dat de noodsituatie
van die aard is dat een hoger bedrag wenselijk is.
Schepen Elsie Desmet zal de suggestie meenemen en onderzoeken wat verder nog mogelijk is. Ze
verwijst ook naar het engagement ten aanzien van het Mooov-filmfestival.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de brief van 12-12 samen meer levens redden;
Gelet op het positief advies van TROSSO (Torhoutse raad voor ontwikkelingssamenwerkingsamenwerkingsontwikkeling) dat het passend voorkomt dat het stadsbestuur zijn steentje
bijdraagt;
Gelet op het krediet voorzien onder AR 649300 van het beleidsitem 016000 van het budget voor
2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 31 maart 2017 onder reg. nr.
2017/26 conform artikel 160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Enig artikel - Er zal een toelage gestort worden van 1000 EUR aan 12-12 op rekening nr. BE19
0000 0000 1212 van vzw Consortium 12-12 voor de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan
en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië en Jemen.
15. Belastingen - retributie
parkeerautomaten - wijziging

op

het

gebruik

van

parkeerplaatsen

uitgerust

met

Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt zich de vraag of het kortparkeren, wat oorspronkelijk de bedoeling
was, hiermee geen geweld wordt aangedaan. Hij betwijfelt of de nieuwe aanpak effectief zal zijn.
Raadslid Martine Vanwalleghem vraagt of de blauwe zone aan de parking aan het station in de
Viaductstraat al herbekeken is, want deze parking staat vaak leeg. Schepen Eddy De Ketelaere
stelt dat dit nog onderzocht wordt. Het is niet evident. Parkeerbeheer zal een voorstel doen.
Raadslid Martine Vanwalleghem stelt dat de parkeerstroken aan café Flandria verkeerd ingekleurd
zijn. Schepen Eddy De Ketelaere belooft dit te onderzoeken.
Raadslid Ruben Vangheluwe vraagt of er geen andere maatregelen in functie van het kortparkeren
mogelijk zijn dan in het voorstel voorzien worden.
Schepen Joost Cuvelier stelt voor om de praktijk op de voet te volgen en na evaluatie bij te sturen.
Raadslid Elke Carette is van oordeel dat het een goede zaak is dat de duurtijd verlengd wordt. Ze
pleit wel voor waakzaamheid ten aanzien van al te ijverige parkeerwachters.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van 21 december 2015 houdende vaststelling van de retributie op het gebruik
van parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaten;
Overwegende dat het passend voorkomt het parkeren gebruiksvriendelijker te maken;
Overwegende dat een wijziging van het retributiereglement hiertoe opdringt;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Artikel 2 van ons besluit van 21 december 2015 houdende vaststelling van de retributie
op het gebruik van parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaten, wordt aangepast als volgt:
Voor de bestuurder die opteert voor gratis parkeren: 30 minuten gratis parkeertijd, beperkt tot
eenmaal in de voormiddag en eenmaal in de namiddag, met verplicht ticket na ingave
nummerplaat:
TARIEF 1:
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voor de bestuurder die opteert voor betalende parkeertijd aan een automaat of aan de hand
van digitaal betalen: 0,60 EUR per uur voor de eerste 2 uren en 0,60 EUR voor de volgende
half uren met een maximum van 6 euro per dag, met een minimum inworp van 30 eurocent
Deze retributie wordt betaald door:
- het inbrengen van de nodige muntstukken overeenkomstig de instructies aangebracht op
de toestellen
- door middel van sms-parkeren volgens de instructies van de provider of volgens de wijze
aangeduid op het toestel
- door middel van het gebruik van de betaal-app parkeren volgens de instructies van de
provider of volgens de wijze aangeduid op het toestel
- door het gebruik van een betaalkaart, op de wijze aangeduid op het toestel
TARIEF 2:
de bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren op plaatsen uitgerust met
een parkeerautomaat, kan parkeren tegen betaling van een naheffing van 18,00 EUR voor een
parkeertijd van 4 uur ingaand vanaf het tijdstip van het uitreiken van de retributiebon
Deze retributie wordt betaald door overschrijving of storting op de specifieke rekening voor de
inning van het retributietarief, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket die
door de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht;
BIJZONDERE TARIEVEN:
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners: 15,00 EUR per jaar.
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers:

kostprijs per kwartaal (3 maand): 100,00 EUR

kostprijs per half jaar (6 maand): 175,00 EUR

kostprijs per jaar (12 maand): 300,00 EUR
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor medici (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten
…): 15,00 EUR per jaar
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen met voorbehouden plaats: 30,00 EUR per
jaar
De tarieven zijn van toepassing alle dagen van 09.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van de
zondagen en wettelijke feestdagen en in voorkomend geval de dagen dat door het stadsbestuur
een vrijstelling van het betalen van retributie wordt voorzien.
Artikel 2 - Alle overige bepalingen van het reglement van 21 december 2015 blijven behouden.
Artikel 3 - Dit besluit treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
gemeentelijke website.
16. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- werken aan de Boterbloemstraat
De heer W. Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Gezegd wordt dat de wijk met de Boterbloemstraat een nieuwe look krijgt. Bij de bewoners is er
omtrent de plannen van het college heel wat onzekerheid, maar ook ongerustheid. Vooral met de
wateroverlast bij de vorige werken nog goed in het geheugen.
Op 12 maart ll. zou de schepen een mail van een wijkbewoner hierover ontvangen hebben.
Concreet stonden daar enkele vragen in waarover we hier een duidelijk antwoord willen.
Welke werken zijn er gepland? Komen er fietspaden, of blijft het een parkeerstrook?
Wanneer vinden die plaats en hoe gaan ze gebeuren (fases?)?
Zal er nog een doortocht zijn voor de bewoners?
Zullen er onteigeningen gebeuren, zo ja, bij wie en hoeveel?
Zijn er kosten voor de bewoners aan verbonden?
Blijft de Boutensdreef open voor het verkeer, of gaat die overweg ook dicht?
Wordt er rekening gehouden met vrachtwagenbestuurders, om een parking te hebben voor
’s avonds en in het weekend?
Met een antwoord op deze vragen, kunnen de bewoners zich ook schikken om eventueel de oprit
aan te leggen, of bv. beplanting te veranderen,… enz…."
Schepen Eddy De Ketelaere geeft een overzicht van de reeds uitgevoerde werken. Momenteel zit
het ontwerp in haar eindfase.
Daar het fietsfonds onder leiding van de Provincie West-Vlaanderen het aandeel van het fietspad
ten laste neemt, zien zij op vandaag het dossier na. Zodra bekend wanneer subsidies voorzien
worden, zal er een bewonersvergadering gepland worden.
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Ter hoogte van het losliggend fietspad ligt nu een gracht, deze gracht schuift door zodat een
minimale strook van de aangelanden ingenomen dient te worden. De onderhandelaar voor de stad
Torhout neemt de gesprekken voor grondinname waar.
In dit gedeelte komen geen parkeerstroken gezien hier geen dichte bebouwing aanwezig is.
Bewoners met vrachtwagen(huisnr 100) werden gecontacteerd en hebben het aangepast plan
goedgekeurd.
De bereikbaarheid voor de bewoners tijdens de werkzaamheden is altijd gegarandeerd. De 4
woningen langs het traject moeten hun afvalwater van hun hemelwater scheiden en dienen dit zelf
te bekostigen met teruggave van een deel subsidie. Voor de aanleg van de wegenwerken zelf is er
geen inbreng van de bewoners.
Tijdens de uitvoering van de werken wordt de Rozeveldstraat volledig onderbroken en de omleiding
zal ingesteld worden langs de Boutensdreef, Torhoutsesteenweg en afrit Keibergstraat.
De werken zijn voorzien voor uitvoering: nutswerken najaar 2017 en uitvoering wegenwerken
voorjaar 2018. Momenteel staat de duur op 4 maanden ingerekend.
Voor het stuk Rozeveldstraat tussen Zandbergstraat en huisnummer 100 zijn de werken nog niet
voor binnenkort. Hier dient zoals in fase 1 en fase 2 in Maria Assumpta een gescheiden riolering
aangelegd te worden in het midden van de rijweg. Het straatprofiel zal gelijkaardig zijn aan de
aanleg binnen de bebouwde kom, ook om hier de snelheid 50 km/uur te kunnen afdwingen. Eerst
dient de rioolsubsidie afgewacht te worden. Er zal ten gepaste tijde gecommuniceerd worden met
de buurt.
- carpoolparking
De heer S. Becelaere heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Meermaals blijkt de carpoolparking aan Ventweg Noord te klein te zijn waardoor mensen uitwijken
naar parking aan de kerk van Maria Assumpta om daar te parkeren. Is er geen mogelijkheid om de
carpoolparking uit te breiden?"
Schepen Eddy De Ketelaere deelt mee dat de aanleg van de carpoolparking destijds gebeurde door
het Vlaams Gewest. De vraag tot uitbreiding zal overgemaakt worden aan de afdeling Wegen en
Verkeer Pittem.
Raadslid Elke Carette verwijst naar een vraag in de vorige legislatuur waarbij onder impuls van de
toenmalige Vlaams minister voor mobiliteit de parking werd uitgebreid.
De voorzitter stelt dat de vraag om uit te breiden, opnieuw zal gesteld worden aan de Vlaamse
overheid.
17. Vragen en voorstellen
accommodatie Stad Torhout

namens

de

fractie

sp.a/Groen

betreffende

verhuur

De heer Bertrand Vander Donckt heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Torhout kent een ruim verenigingsleven. Ze brengen mee kleur aan onze stad. Torhout levende
stad is mede dankzij deze verenigingen.
De stad ondersteunt de verenigingen in Torhout in de vorm van financiële subsidies, de
uitleendienst, … maar ook door infrastructuur.
In de gemeenteraad van mei 2016 werd de infrastructuur van de stad geüniformiseerd. Het nieuwe
reglement is bijna een jaar in voege. Omtrent deze materie hebben we volgende vragen:
1. Vorig jaar werd bevestigd dat de prijsstijgingen geëvalueerd zullen worden. Welke conclusies
kunnen er op heden getrokken worden? Hebben de prijsstijgingen een invloed op het verhuren van
de verschillende lokalen/zalen?
2. Verenigingen hebben voor het huren van de accommodatie binnen het cultureel centrum een
maand voorrang op occasionele gebruikers. Kunnen verenigingen met een jaarlijks terugkerende
activiteit eveneens voorrang krijgen op nieuwe activiteiten?
3. Kan het verhuren van de infrastructuur gedigitaliseerd worden? Tot op heden is het niet mogelijk
om de beschikbaarheid van de verschillende zalen/locaties te controleren en te reserveren. We
vermoeden dat het softwareprogramma ReCreatex zich hiertoe perfect leent. De stad maakt
immers reeds gebruik van dit programma voor digitale inschrijving voor tal van activiteiten. Wij
zijn van mening dat een doorgedreven digitalisering de gebruiksvriendelijkheid en het
verenigingsleven ten goede komen. "
De schepen Lieselotte Denolf stelt een grondige evaluatie in het vooruitzicht en zal hier graag op
terugkomen, de vraag omtrent het gebruik van ReCreatex incluis.

56
Mondelinge vragen
Raadslid Jürgen Claus verwijst naar de zak met bolletjes die stuk was en in het Ravenhofpark is
terechtgekomen. Hij meent dat bij het verhalen van de kosten met twee maten en twee gewichten
wordt gewerkt. Hij vraagt zich af op basis waarvan dit is gebeurd.
Burgemeester stelt dat het principe is dat de vervuiler betaalt. Hij verwijst naar de foute
berichtgeving in de pers waarbij verwezen werd naar een jeugdvereniging. Nu blijkt dat het om een
minderjarige gaat. Raadslid Jürgen Claus is akkoord met dit principe, alleen werd het niet
toegepast. Wie bepaalt hier welke regeling m.b.t. de kosten toegepast kan worden? De
burgemeester begrijpt de vraag en engageert zich om dit te onderzoeken. De titelvoerende
burgemeester Hilde Crevits verwijst naar de noodzaak van een reglement om iedereen op een
gelijke manier te kunnen behandelen.
Raadslid Elke Carette verwijst naar de verantwoordelijkheid van de ouders.
Raadslid Steve Becelaere verwijst naar de Gwijde Van Dampierrestraat waar een parkeerplaats
voor minder-validen werden voorzien voor een bewoonster. Die persoon is intussen al twee jaar
overleden. Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat dit bekeken wordt. De voorzitter merkt op dat
parkeerplaatsen voor minder-validen nooit voor één persoon alleen wordt voorzien.
Raadslid Paul Dieryckx verwijst naar een collegebeslissing m.b.t. de gunning van een tankkaart. De
vraag wordt schriftelijk overgemaakt en zal onderzocht worden.
Raadslid Paul Dieryckx verwijst naar een collegebeslissing waarbij 'een florist een museum zal
ontmoeten'. Schepen Lieselotte Denolf verwijst naar een initiatief om de aantrekkelijkheid van het
museum voor Torhouts aardewerk ter verhogen. Dit zal samenvallen met feest in 't Groen. De
periode is vrij kort maar dat kan ook niet anders want bloemen verwelken. De bedoeling is om kort
en krachtig uit te pakken. En bloemen kosten nu eenmaal geld.
Raadslid Paul Dieryckx verwijst naar het initiatief van de CD&V-jongeren m.b.t. de verkeerslichten
op Driekoningen. Hij ondersteunt die vraag. Hij vraagt naar een stand van zaken.
Geheime zitting
Raadslid Elke Carette vraagt naar de stand van zaken in het onderzoek naar de directeur van het
sociaal huis. De secretaris stelt dat in de huidige stand hier niet over kan gecommuniceerd worden.
Eens meer klaarheid zal dit wel gebeuren. De preventieve schorsing werd intussen verlengd met
inhouding van de helft van de wedde wat het wettelijke minimum is.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
21.10 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 29 mei 2017.
Torhout, maandag 24 april 2017
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

