GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 29 MEI 2017
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

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, Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte, Ruben Vangheluwe;
raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Rik Hoste; raadslid
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester afwezig voor agendapunt 1, 11
Elke Carette; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 24 april 2017
verondersteld te zijn goedgekeurd.
De raadsleden Hilde Crevits en Elke Carette nemen niet deel aan deze beraadslaging.
2. Mededelingen en toelichtingen
Schepen Lieselotte Denolf geeft aan de hand van een powerpointpresentatie antwoord op de vraag
van raadslid Bertrand Vander Donckt tijdens de vorige raadszitting omtrent de verhuur van cultuuren sportaccommodatie (zie verslag vorige raadszitting).
Raadslid Bertrand Vander Donckt dankt de schepen. Hij vraagt of er veel commerciële verhuren
gebeuren, vooral dan wat betreft Club de B. De schepen haalt aan dat dit beperkt is. Het raadslid is
bezorgd dat de sterksten en de meest alerte verenigingen de beste data binnenhalen. Hij
suggereert om naar meer afstemming te streven tussen de verenigingen, eventueel via de
adviesraden. Hij doet nog een aantal voorstellen om de beschikbaarheid te verbeteren.
De schepen stelt dat er binnen het cultuurcentrum al gestreefd wordt naar een goede afstemming
zodat er geen concurrentie ontstaat. Ze engageert zich dit verder te bekijken in functie van
verfijning.
Jürgen Claus verwijst naar het antwoord van brandweercommandant Diopere m.b.t. het incident
van piepschuimbolletjes in het Ravenhofpark. Hij meent dat de commandant naast de kwestie
heeft geantwoord. De aanpak naar één individuele minderjarige of de aanpak naar een vereniging
is verschillend en dat kan niet de bedoeling zijn. Hij vindt dit werken met twee maten en
gewichten.
De burgemeester verwijst naar de zoneraad waar dit zal besproken worden. Hij engageert zich om
dit verder op te volgen.
3. Wegen - samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van een fietspad en wegenen rioleringswerken in de Rozeveldstraat - goedkeuring
Stemming.
De raadsleden beslissen met eenparigheid om dit agendapunt te verdagen naar de volgende
zitting.
Raadslid Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
4. Mobiliteit - samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van een fietspad langs de
spoorlijn op het nieuw te verwezenlijken bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg goedkeuring
Stemming.

Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Raadslid Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Overwegende dat het stadsbestuur van Torhout, in het kader van het provincieraadsbesluit van
28.03.2013 betreffende de financiering van bovenlokale en functionele fietsinfrastructuur in het
kader van het fietsfonds, samen met de provincie en de WVI een fietspad wenst aan te leggen
langs de spoorlijn op het nieuw te verwezenlijken bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg te
Torhout;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, tussen de provincie West-Vlaanderen, het
stadsbestuur Torhout en de WVI voor het project 'Aanleg van een fietspad langs de spoorlijn op het
nieuw te verwezenlijken bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg te Torhout', waarbij de WVI
aangeduid wordt om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als
aanbestedende overheid op te treden;
Overwegende dat de kosten voor het uitvoeringsdossier met name de studiekosten, erelonen,
kosten voor veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak en
conformverklaring van het technisch verslag, kosten voor opmaak bekrachtigde archeologienota en
toezicht volledig door de stad worden gedragen;
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;
BESLUIT:
Enig artikel – Goedkeuring wordt gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie
West-Vlaanderen, het stadsbestuur Torhout en de WVI voor het project 'Aanleg van een fietspad
langs de spoorlijn op het nieuw te verwezenlijken bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg te
Torhout'. De WVI wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering
van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden.
5. Wegen - aanleg riolering en wegenis in het nieuw te verwezenlijken bedrijventerrein
langs de Roeselaarseweg - samenwerkingsovereenkomst
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Raadslid Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Overwegende dat de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge,
een nieuw bedrijventerrein wenst aan te leggen langs de Roeselaarseweg met inbegrip van de
weginfrastructuur;
Overwegende dat Infrax cvba hierbij aansluit voor het project 'R001923 Bedrijventerrein De
Roeselaarseweg' en instaat voor de huisaansluitingen op de Roeselaarseweg;
Overwegende dat het stadsbestuur van Torhout in navolging van deze huisaansluitingen uitgevoerd
door Infrax eveneens instaat voor de aanleg van de wegenis boven de huisaansluiting;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, tussen de West-Vlaamse Intercommunale,
het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het project 'R001923 Bedrijventerrein De
Roeselaarseweg', waarbij de WVI aangeduid wordt om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en
de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden;
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;
BESLUIT:
Enig artikel – Goedkeuring wordt gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst, voor de opstart
van de studieopdracht tussen de West-Vlaamse Intercommunale, het stadsbestuur Torhout en
Infrax cvba voor het project 'R001923 Bedrijventerrein De Roeselaarseweg'. De WVI wordt
aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als
aanbestedende overheid op te treden.
6. Reglement bebloemingswedstrijd - hervaststelling
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Raadslid Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Gelet op het besluit van 2 mei 2011 houdende vaststelling van het reglement voor de
bebloemingswedstrijd;

Overwegende dat het reglement dient geactualiseerd te worden;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Het stadsbestuur organiseert ieder jaar een bebloemingswedstrijd waaraan alle inwoners
van Torhout gratis kunnen deelnemen. Hiervoor wordt ieder jaar krediet voorzien in de
stadsbegroting. De uiterste inschrijvingsdatum is bepaald op 30 juni.
Artikel 2 - De tuin of gevel die voor keuring in aanmerking komt dient goed zichtbaar te zijn van op
de openbare weg.
Artikel 3 - Deelnemen kan in één van de volgende 6 categorieën:
- gevelversiering (bloembakken en/of tegeltuintje)
- kleine voortuin (< 50 m2)
- middelgrote voortuin (tot 100 m2)
- grote voortuin (> 100 m2)
- hoeve- en tuinbouwbedrijven
- ecologische tuin
Artikel 4 - De eigenlijke beoordeling geldt voor de aanleg, het onderhoud, de kleur- en
vormcompositie en de originaliteit van de beplanting. Hoeve- en tuinbouwbedrijven worden in hun
geheel beoordeeld. Hierbij zijn inlijsting in het landschap en aandacht voor de toegang tot het
bedrijf zeer belangrijk. Ecologische tuinen worden eveneens in hun geheel beoordeeld. Er zal extra
aandacht worden besteed aan de soort beplanting, de verwerking van tuinafval, het
energieverbruik, aandacht voor bijen, …
Artikel 5 - Er is één enkele keuringsbeurt in het zomerseizoen. De datum ervan wordt vooraf niet
bekendgemaakt.
Artikel 6 - De jury is samengesteld uit 2 tuinbouwspecialisten van buiten Torhout.
Artikel 7 - Per categorie is er één laureaat: de persoon met het hoogst aantal punten en minstens
90 % of meer. Diezelfde persoon kan maar om de vijf jaar laureaat worden. Dus vanaf het tweede
jaar zal de laureaat de deelnemer zijn met het hoogste % (ook 90 % of meer) die nog geen
laureaat was de voorbije 5 jaar.
Artikel 8 - De ere-prijs Aimé Becelaere, die maar om de vijf jaar door dezelfde deelnemer kan
gewonnen worden, gaat naar de laureaat met het hoogst aantal punten over alle categorieën.
Artikel 9 - In het najaar worden alle deelnemers op de prijsuitreiking uitgenodigd. Elke deelnemer
ontvangt zijn prijs naargelang het puntenaantal in zijn categorie. Deze categorieën zijn:
90 - 94 % - komen in aanmerking om laureaat te zijn
85 - 89 %
80 - 84 %
75 - 79 %
70 - 74 %
60 - 69 %
Artikel 10 - Het besluit van 2 mei 2011 houdende vaststelling van het reglement voor de
bebloemingswedstrijd wordt opgeheven.
Artikel 11 - Dit besluit treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
gemeentelijke website.
7. Cultuurcentrum - wijziging samenstelling Raad van Bestuur cultuurcentrum de
Brouckere
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt vraagt wat er zal gebeuren als er nog iemand ontslag neemt
want er staat niemand meer op de vervangingslijst. Schepen Lieselotte Denolf stelt dat dit binnen
de cultuurraad zal moeten bekeken worden. Raadslid Eva Maes vraagt of Marc Bonte ook voorzitter
wordt net als het ontslagnemend lid. De schepen stelt dat dit niet het geval is.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Raadslid Elke Carette neemt 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, de heer Paul Warlop en de heer
Rik Reynaert 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, wordt
bijgevolg de heer Marc Bonte voorgedragen als opvolger van mevrouw Els Bonte;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het mandaat van het volgend lid van de Raad van
bestuur van het cultuurcentrum de Brouckere:
De heer Marc Bonte, Ruddervoordestraat 155 8820 Torhout vervangt mevrouw Els Bonte als
afgevaardigde uit de Cultuurraad.
8. Mobiliteit - delegatie vaststellen van aanvullende reglementen op het wegverkeer aan
het college van burgemeester en schepenen
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt vraagt naar een voorbeeld waaruit blijkt dat een snelle
afhandeling wenselijk is. Schepen Eddy De Ketelaere geeft het voorbeeld van de vroem- en
zoenzones waar snel moet ingegrepen worden. Hij geeft aan dat de beslissingen die moeten
genomen worden zeer divers zijn.
Raadslid Ward Baert stelt dat hij niet begrijpt waarom deze Raad zo nodig zijn bevoegdheid terzake
moet delegeren naar het college? Torhout is een provinciestadje van pakweg 20 000 inwoners,
zonder noemenswaardige verkeersknelpunten. Perfect te overzien. Ieder hier aanwezig raadslid is
bij machte om eender welke verkeerssituatie op het grondgebied te bestuderen of in te schatten.
Iets wat, bij grotere steden mogelijkerwijze niet het geval is. Waarom wil het college dan die
bevoegdheid die de wet eigenlijk expliciet toekent aan de democratisch verkozen Raad, naar zich
toe halen? Zeker, de wetgever sluit een delegatie naar het college niet uit. Maar hij zal daarbij
vooral gedacht hebben grotere steden die anders eindeloos met verkeersreglementering zouden
bezig zijn. Raadslid Ward Baert is van oordeel dat de bevoegdheden van deze Raad hierbij
geruisloos worden uitgehold. Hij vindt dat de raadsleden van de meerderheid zich ook moeten
verzetten tegen deze onverbloemde machtsgreep van hun college.
Raadslid Elke Carette sluit zich aan bij het betoog van raadslid Ward Baert.
Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat het niet de bedoeling is om de bevoegdheid van de
gemeenteraad uit te hollen. De burgemeester stelt nogmaals dat voor hele kleine ingrepen op dit
ogenblik de gemeenteraad moet beslissen. Dit vermindert de slagkracht van het bestuur. Raadslid
Ward Baert vindt de voorbeelden niet overtuigend. Raadslid Ruben Vangheluwe verwijst ook naar
kennisnames van beslissingen die bij hoogdringendheid zijn genomen. Deze zijn eerder beperkt.
Raadslid Pieter Billiet stelt dat de notulen ter inzage van de gemeenteraadsleden zijn en iedereen
op de hoogte kan zijn. Raadslid Ward Baert meent dat het debat binnen de gemeenteraad
noodzakelijk is.
Schepen Eddy De Ketelaere stelt voor om dit punt uit te stellen.
Titelvoerende burgemeester Hilde Crevits onderschrijft het voorstel om dit punt uit te stellen omdat
de huidige werking niet van die aard is dat een andere aanpak noodzakelijk is.
Stemming over de verdaging van dit agendapunt:
- 20 stemmen ja
- de raadsleden Ward Baert, Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen de Brabander
stemmen neen
- raadslid Elke Carette onthoudt zich
9. Intercommunale verenigingen - Mirom - algemene vergadering van 30 mei 2017 bespreking van de agenda
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt verwijst naar zijn vraag van destijds rond openheid. Hij stelt
echter vast dat er een verschil is tussen de website van de stad en de website van Mirom omtrent
de informatie over de vergoedingen van de mandatarissen. Hij vraagt om dit aan te passen.
Stemming.

Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 19 april 2017 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van MIROM die zal plaatsvinden op 30 mei 2017;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Benoeming van bestuurders.
6. Vernieuwen mandaat commissaris-revisor.
7. Varia.
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van MIROM die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in
de algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013, gewijzigd op 25 januari 2016 waarbij mevrouw Mieke
Verduyn aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer Hans Blomme als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
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 MIROM die plaats heeft op 30 mei 2017, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Benoeming van bestuurders.
6. Vernieuwen mandaat commissaris-revisor.
7. Varia.
Artikel 2 - Mevrouw Mieke Verduyn, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer
Hans Blomme, 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 Mirom, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te
8800 Roeselare.
10. Ruimtelijke ordening - aanleg van een woonplein nabij de Wijnendalestraat goedkeuring tracé der wegen en ontwerp van wegenis- en uitrustingswerken
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat zijn fractie zeer tevreden is omdat er een dossier voor bijkomende
sociale woningen op de agenda staat.
Raadslid Eva Maes vraagt op welk bedrag het ereloon slaat. De schepen stelt voor die informatie te
bezorgen.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het ontwerp van aanleg van een woonplein dd. 24/01/2017 opgemaakt door MSDN
architecten i.s.m. studiebureau Verhaeghe & partners uit Brugge, voor gronden eigendom van
VMSW, Koloniënstraat 42, 1000 Brussel, gelegen aan de Wijnendalestraat ter hoogte van nr. 11,
kadastraal bekend Torhout 4e afdeling, sectie D nr. 1867d;
Overwegende dat de stedenbouwkundige aanvraag de aanleg van een woonplein en de aanleg van
uitrustingswerken omvat die later tot de openbare wegenis zullen behoren, dit ten behoeve van de
ontsluiting van 19 eengezinswoningen die door Vivendo zullen opgericht worden, evenals de aanleg
van een nieuwe ontsluiting naar het voetbalterrein en de ontsluiting van het speelterrein op grond
die reeds deel uitmaakt van het openbaar domein;
Gelet op het lastenboek, plannen en de raming groot 462 166,70 EUR (btw niet inbegrepen), voor
de uitvoering van riolering, wegenis en groenaanleg voor een woonplein voor 19 koopwoningen

langs de Wijnendalestraat, opgemaakt door MSDN architecten i.s.m. studiebureau Verhaeghe &
partners, Kanunnik Van Hoonackerstraat 27/1, 8000 Brugge op 12/04/2017;
Overwegende dat in deze raming ook de heraanleg van de buurtweg vervat zit, dat dit geraamd
wordt op 62 560,00 EUR, waarvan de rioleringswerken en wegenwerken respectievelijk
23 340,00 EUR en 39 220,00 EUR bedragen (telkens btw niet inbegrepen), waarbij het deel
riolering gefinancierd wordt via het investeringsbudget van Infrax en het deel wegenwerken ten
laste valt van de stad;
Overwegende dat het aandeel ereloon voor de werken ten laste van de stad volgens een
verdeelsleutel worden ten laste genomen;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/1/018 AR 224000 en het krediet voorzien
onder 2014/3/003 AR 214000 van het beleidsitem 020000 van het investeringsbudget;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 15 mei 2017, conform artikel 160 § 2
van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de betreffende gronden deels gelegen zijn binnen de begrenzing van een
woongebied en deels gelegen zijn binnen de begrenzing van een woonuitbreidingsgebied volgens
het gewestplan Diksmuide-Torhout, goedgekeurd bij K.B. van 05.02.1979;
Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het tracé der wegen en aan het lastenboek, plannen en
de raming groot 462 166,70 EUR (btw niet inbegrepen) voor de uitvoering van riolering, wegenis
en groenaanleg binnen het ontwerp van aanleg van een woonplein dd. 12/04/2017 opgemaakt
door MSDN architecten i.s.m. studiebureau Verhaeghe & partners uit Brugge, voor gronden
eigendom van VMSW, Koloniënstraat 42, 1000 Brussel, gelegen aan de Wijnendalestraat,
kadastraal bekend Torhout 4e afdeling, sectie D nr. 1867d.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend om bij deze werken ook de ontsluiting naar het
achtergelegen voetbalterrein en de ontsluiting van het speelterrein te vernieuwen, waarbij de
riolerings- en wegenwerken ten laste vallen van de stad (met financiering via Infrax), voor een
bedrag geraamd op 62 560,00 EUR (excl. btw) of 75 697,60 EUR (incl. btw).
Artikel 3 - Goedkeuring wordt gegeven aan het bijhorend ereloon, die geraamd wordt op
4 958,68 EUR (excl. btw) of 6 000,00 EUR, incl. btw.

11. Infrastructuur - herinrichting Amazoneplein - vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan de beraadslaging en stemming.
Overwegende dat het aangewezen is het Amazoneplein her aan te leggen, als nieuwe groene speelen ontmoetingsruimte in Torhout-Oost;
Gelet op het voorstel m.b.t. deze opdracht opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor het
herinrichten van het Amazoneplein, voor een bedrag geraamd op 45 454,54 EUR, exclusief btw en
55 000,00 EUR, inclusief btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/014 AR 220000 van het beleidsitem 068000
van het investeringsbudget verspreid over diverse dienstjaren;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 8 mei 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 van het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur betreffende het
herinrichten van het Amazoneplein, voor een bedrag geraamd op 45 454,54 EUR, exclusief btw, en
55 000,00 EUR, inclusief btw.
Artikel 2 – Deze opdracht zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.

12. Wegen - structureel onderhoud van wegen 2017 - vaststellen voorwaarden en wijze
van gunnen
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt naar de timing van de werken aan de Sneppestraat en
Kwakkelstraat. Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat inderdaad deze wegen niet zullen aangepakt
worden zolang de werken langsheen de Roeselaarseweg aan de gang zijn.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat diverse wegen nood hebben aan een structureel onderhoud, dat het aangewezen
is een nieuwe asfaltverharding aan te brengen op volgende straten: Sneppestraat, Kwakkelstraat,
Gavervijverstraat, Processieweg, Schoolstraat en een deel van de Guldensporenlaan;
Overwegende dat deze opdracht door een gespecialiseerde aannemer zal worden uitgevoerd;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht, opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor een bedrag geraamd op 197 408 EUR, excl. btw of 238 863,68 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/001 AR 224000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 8 mei 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 het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het structureel onderhoud met asfaltverharding in de Sneppestraat, Kwakkelstraat,
Gavervijverstraat, Processieweg, Schoolstraat en een deel van de Guldensporenlaan, voor een
bedrag geraamd op 197 408 EUR, excl. btw of 238 863,68 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund via open aanbesteding.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
13. Patrimonium - energiedossier sporthal - ESCO project detailstudie - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Ruben Vangheluwe zegt tevreden te zijn met de extra-uitleg. Hij stelt vast dat het een
grote hap uit het budget is. Hij vraagt of de mogelijkheid van het EPC-contract is onderzocht. Hij
licht dit toe. De burgemeester geeft nog wat extra-toelichting bij de aanpak en de visie erachter.
De schepen engageert zich om de mogelijkheid van het EPC-contract te onderzoeken. Het raadslid
haalt wel aan dat samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk zal zijn.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het stadsbestuur wenst in te zetten op energiebesparende ingrepen om het
energieverbruik van stedelijk patrimonium te reduceren;
Overwegende dat voor de sporthal, een grootverbruiker binnen het stadspatrimonium, een
haalbaarheidstudie werd opgemaakt door Infrax;
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 28, 35 en 43, § 2°-5°;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 12, § 1;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA
2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
(hierna het ‘Energiedecreet’ genoemd), inzonderheid artikel 4.1.20;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid (hierna het ‘Energiebesluit’ genoemd), inzonderheid artikel
6.4.11;
Gelet op het aanbod van de DNB voor de uitvoering van een detailstudie met uitvoering voor
energiebesparende maatregelen voor het hierna vermelde gebouw, zoals voorgesteld door de
vertegenwoordigers van de DNB;
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de opdrachthoudende vereniging interenerga zijnde de distributienetbeheerder voor elektriciteit die voor haar grondgebied aangewezen
werd door de VREG conform de bepalingen van artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, hierna
genoemd: de DNB;
Overwegende dat op de distributienetbeheerder voor elektriciteit op grond van die hoedanigheid
een openbaredienstverplichting rust inzake de voortgangscontrole van de energieboekhouding, de
ondersteuning en uitvoering van energieaudits, de begeleiding van energiezorgsystemen van het
lokale bestuur (hieronder wordt o.m. begrepen de financiële en organisatorische ondersteuning bij
de uitvoering van de energiebesparende investeringen) en het aanbieden van formules van derde
partijfinanciering of andere financieringsmechanismen voor de uitvoering van energiebesparende
investeringen;
Overwegende dat de DNB statutair gemachtigd is deze opdrachten uit te voeren voor de lokale
besturen en tevens over de nodige knowhow beschikt om in het kader van haar wettelijke opdracht
van het bevorderen van energie-efficiëntie deze opdracht met gegarandeerd resultaat te
verwezenlijken,
Overwegende dat de gemeente bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van
1 juni 2011 een lijst van gebouwen heeft vastgelegd die in aanmerking kunnen komen voor de
dienstverlening van het ESCO basispakket;
Overwegende dat de DNB voor het hierna vermeld gebouw, opgenomen in die lijst, een
haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd voor het aanbrengen van toepassingen die het
energieverbruik kunnen doen dalen;
Overwegende dat uit de voorstudie van Infrax gebleken is dat het uitvoeren van de hierna
vermelde energie-efficiëntie maatregelen in dat gebouw de in bijlage vermelde besparingen kunnen
opleveren (indicatief) voor:
Relighting in de zaal de Mast, in de algemene ruimten en kantoren sporthal A en in de
cafetaria (2 delen)
HVAC in sporthal A
Aanpassingen aan sanitair warm water
Vernieuwen elektriciteitsinstallatie;
Overwegende dat een jaarlijkse energiebesparing van 40 720,37€/jaar vooropgesteld wordt,
waarbij de terugverdienperiode op 12,6 jaar ingeschat wordt;
Overwegende dat op basis van deze haalbaarheidsstudie een ramingsbudget voor detailstudie en
uitvoering van die maatregelen kan bepaald worden en vastgelegd wordt totaal 425127,71 EUR
excl. btw);
Overwegende dat met het oog op de realisatie van die energiebesparende maatregelen een
detailstudie dient uitgevoerd te worden waarbij rekening kan gehouden worden met de
economische kost, de duurzaamheid en het gevraagde comfortniveau;
Overwegende dat de DNB hiertoe beroep doet op een derde;
Overwegende dat de kost voor de detailstudie gebaseerd is op de werkelijke kosten in hoofde van
de DNB, desgevallend verhoogd met de toepasselijke BTW, waarbij deze kostprijs overeenstemt
met de door de betrokken dienstverlener aan de DNB gefactureerde bedragen, verhoogd met de
eigen kosten van de DNB;
Overwegende dat het door de DNB toegepaste lastenpercentage een transparante doorrekening
inhoudt van de reële kosten;
Overwegende dat de kosten voor de detailstudie voor hoger vermelde maatregelen in het hierna
vermelde gebouw gelijk is aan 51 932,48 EUR excl. 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 5 april 2017, conform artikel 160 § 2
van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de opdracht aan de DNB tevens de organisatie van een gunningsprocedure voor
de uitvoering van de hoger vermelde maatregelen inhoudt, waarbij het College van Burgemeester
en Schepenen gemachtigd wordt om de nodige beslissingen te nemen voor zover de vastgelegde
budgetten voor dit project zoals hoger vermeld, niet overschreden worden;
Overwegende dat ingevolge de toetreding van de gemeente tot de DNB, bij aanvaarding van het
aanbod van de DNB naar aanleiding van het verzoek om een detailstudie en toewijzing van de
uitvoering voor de hierboven vermelde maatregelen, een beheersoverdracht met betrekking tot

deze aangelegenheden plaatsvindt waardoor de gemeente dergelijke opdracht kan toewijzen aan
de DNB zonder hiervoor een mededinging te hoeven organiseren;
Overwegende dat de gemeente bijgevolg kan beslissen de opdracht voor het uitvoeren van de
hierna vermelde diensten toe te wijzen aan de DNB;
Overwegende dat de DNB overeenkomstig artikel 4.1.5 van het Energiedecreet voor de uitvoering
van deze opdrachten beroep doet op haar werkmaatschappij Infrax CVBA die optreedt in naam en
voor rekening van onder meer de DNB;
BESLUIT:
Artikel 1 - Aan Infrax West wordt de opdracht gegeven tot uitvoering van een detailstudie voor het
gebouw Sporthal Torhout voor relighting en HVAC.
Artikel 2 - Aan Infrax West wordt tevens de opdracht gegeven tot het organiseren van een
toewijzingsprocedure voor de uitvoering van de hierboven vermelde maatregelen. Na opmaak
voorontwerp wordt het uitvoeringsproject toegelicht aan de gemeenteraad.
Artikel 3 - Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de nodige
beslissingen te nemen voor zover de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente het voorziene
budget niet overschrijden.
Artikel 4 - Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid en aan het secretariaat van Infrax West, Noordlaan 9, 8820 Torhout.
De provinciegouverneur wordt van het besluit op de hoogte gesteld via de overzichtslijst van
raadsbesluiten.

14. Infrastructuur - huur kerstverlichting 2017-2020 - vaststellen voorwaarden en wijze
van gunnen
Bespreking.
Raadslid Jurgen Claus stelt dat het een vrij hoog bedrag is. Hij vraagt zich af of kerstverlichting
niet beter gekocht wordt i.p.v. te huren. Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat het nooit de keuze is
geweest om te kopen zodat er geregeld vernieuwing is. De burgemeester stelt dat ook de
technologie steeds verder evolueert. Hij verwijst ook naar de aanbesteding waarin de
personeelskost is begrepen. Dat verklaart de relatief hoge kostprijs.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt een nieuwe huurovereenkomst op te starten voor het
leveren, ophangen, onderhouden en wegnemen van kerstverlichting gedurende de 3 volgende
kerstseizoenen;
Overwegende dat deze opdracht door een gespecialiseerde dienstverlener zal worden uitgevoerd;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht, opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor een bedrag geraamd op 49 586,78 EUR, excl. btw of 60 000,00 EUR, incl. btw
per jaar;
Gelet op het krediet voorzien onder AR 615200 van het beleidsitem 067000 van het
exploitatiebudget voor 2017, 2018 en 2019;
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 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 het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het huren van kerstverlichting gedurende de kerstseizoenen 2017 - 2020, voor een
bedrag geraamd op 49 586,78 EUR, excl. btw of 60 000,00 EUR, incl. btw per jaar.
Artikel 2 – De uitvoering van deze dienst zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.

15. Werken in eigen beheer - aankoop nieuwe graafmachine op banden - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt wat het gebruik is van de huidige kraan. De schepen Eddy De
Ketelaere stelt dat die ruim 80% van de tijd gebruikt wordt. Het raadslid vraagt om de verkoop van
de huidige kraan te onderzoeken.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het noodzakelijk is een nieuwe graafmachine op banden aan te kopen voor de
dienst wegen, dat de huidige bandenkraan aan vervanging toe is;
Gelet op het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur voor aankoop van een nieuwe
graafmachine op banden voor een bedrag van 123 966,94 EUR (excl. btw) of 150 000,00 EUR (incl.
btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget verspreid over verschillende dienstjaren en het krediet dat zal worden
bijvoorzien in de wijziging;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 15 mei 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 - Over te gaan tot aankoop van een nieuwe graafmachine op banden ten behoeve van
werken in eigen beheer - team wegen voor een bedrag geraamd op 123 966,94 EUR (excl. btw) of
150 000,00 EUR (incl. btw), voorzien onder subproject 2014/3/005 AR 230000 van het
beleidsitem 020000 van het investeringsbudget verspreid over verschillende dienstjaren.
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund via open offerteaanvraag.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
16. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - advies rekening dienstjaar 2016
Bespreking.
Alle zittinghebbende leden gaan akkoord om de beraadslaging en stemming van de punten 16 tot
en met 20 gezamenlijk te houden.
Schepen Cuvelier geeft een korte toelichting omtrent de jaarresultaten van de kerkfabrieken.
Raadslid Dieryckx stelt dat er niemand tegen de subsidiëring van de kerkfabrieken is maar hij wil
wel tegenstand bieden als het niet correct wordt voorgesteld. Zo stelt hij vast dat:
273.000€ (11 mio oude BEF) aan subsidies in 2016, waar de inkomsten uit het eigen
patrimonium niet bij de ontvangsten komen, maar de kosten wel in rekening worden gebracht
en waar de inkomsten uit erediensten verder belachelijk laag worden weergegeven.
365.000€ (14.6 mio oude BEF) op de rekeningen van de 5 kerkfabrieken eind 2016!
Deze kastoestand betreft enkel de werkingsrekeningen en niet de patrimoniumrekeningen.
Iedereen weet dat de kerkfabrieken over een groot patrimonium beschikken.
De rekeningen blijven elk jaar verder aangroeien en dit puur door de over subsidiering door
het stadsbestuur!
Wij begrijpen dat de verplichte oefening rond een nieuw kerkenplan niet gemakkelijk ligt voor de
verschillende kerkfabrieken, maar stellen vast dat het resultaat uitblijft en we moeten dus
concluderen dat het stadsbestuur toelaat dat dit op “de lange baan “ wordt geschoven!
Nogmaals een oproep aan ALLE fracties en GR leden om hierover “in eer en geweten” na te
denken. De fractie sp.a/Groen zal dan ook opnieuw deze rekeningen niet goedkeuren.
Schepen Cuvelier merkt op dat er vorig jaar verschillende vergaderingen hebben plaatsgevonden
omtrent de opmaak van dit kerkenplan. Door de komst van een nieuwe deken is dit nu echter wat
op het achterplan verdwenen. Verder stelt hij dat er met de kerkfabrieken afgesproken werd om
10% te besparen op hun werkingskosten. Tot slot merkt hij op dat vorig jaar alle bewijsstukken

inzake inkomsten en uitgaven ter inzage hebben gelegen en dat eventuele onregelmatigheden daar
konden vastgesteld worden.
Burgemeester Audenaert vult aan dat eventuele onregelmatigheden steeds mogen gemeld worden.
Naar aanleiding van de komst van de nieuwe deken is de afspraak gemaakt dat het kerkenplan er
zal zijn tegen 2019. Hij raadt ook aan om hierin niet te snel te gaan. Hij verwijst hierbij naar de
stad Kortrijk. Daar was het kerkenplan er heel snel maar het gevolg was wel dat er praktisch geen
enkele kerk gesloten werd.
Stemming.
De hiernavolgende besluiten 16 t.e.m. 20 worden goedgekeurd met 15 stemmen ja,
de raadsleden Martine Vanwalleghem, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt, Paul Dieryckx en
Ruben Vangheluwe stemmen neen,
de raadsleden Ward Baert, Elke Carette, Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen
de Brabander onthouden zich
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Pieters, vastgesteld in de kerkraad van 2 maart 2017,
ontvangen op 23 april 2017
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Pieters voor het dienstjaar 2016 sluit met
een overschot in exploitatie van 101.461,91 EUR en een tekort in investeringen van
14.203,23 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 134.391,17 EUR in de exploitatie en
23.961,45 EUR in de investeringen.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Pieters, voor het dienstjaar 2016, wordt gunstig
geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
17. Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - advies rekening dienstjaar 2016
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Don Bosco, vastgesteld in de kerkraad van 23 februari
2017, ontvangen op 23 april 2017;
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Don Bosco voor het dienstjaar 2016 sluit met een
overschot in exploitatie van 103.213,30 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 47.078 EUR.
BESLUIT:

Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Don Bosco, voor het dienstjaar 2016, wordt gunstig
geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
18. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale - advies rekening dienstjaar 2016
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale, vastgesteld in de kerkraad van 27
februari, ontvangen op 23 april 2017
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale voor het dienstjaar 2017
sluit met een overschot in exploitatie van 81.740,52 EUR en een overschot in investeringen van
50.023,40 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 65.631,43 EUR waarvan 49.880 EUR ten laste
van Torhout
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale, voor het dienstjaar 2016, wordt
gunstig geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
19. Erediensten - kerkfabriek Sint-Henricus - advies rekening dienstjaar 2016
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus, vastgesteld in de kerkraad van 15 februari
2017, ontvangen op 23 april 2017;
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus voor het dienstjaar 2016 sluit met
een overschot in exploitatie van 34.869,09 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt
43.101,13 EUR waarvan 30.171 EUR ten laste van Torhout.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus, voor het dienstjaar 2016, wordt gunstig
geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.

20. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - advies rekening dienstjaar 2016
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider, vastgesteld in de kerkraad van 16
februari 2017, ontvangen op 23 april 2017
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider voor het dienstjaar 2016 sluit
met een overschot in exploitatie van 2.782,42 EUR en een overschot in investeringen van
843.16 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 9.813,66 EUR waarvan 7.783 EUR ten laste van
Torhout.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider, voor het dienstjaar 2016, wordt
gunstig geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
21. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2017
Bespreking.
Raadslid Martine Vanwalleghem stelt dat ze zich onthouden heeft in de politieraad. Ze deed dit
omwille van de uitholling van de betrokkenheid van de politieraad en de onduidelijkheid omtrent de
aanpassing met 5 jaar terug van gebouwen in Ichtegem en Gistel.
Raadslid Bertrand Vander Donckt stelt dat de groen-raadsleden dit wel zullen goedkeuren.
De burgemeester geeft uitleg bij een aantal beslissingen die het politiecollege heeft genomen.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 23 stemmen ja.
De raadsleden Martine Vanwalleghem, Vanessa Jodts en Paul Dieryckx stemmen neen.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
Gelet op artikel 16 van het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het toezichtdecreet
van 28 april 1993, inzonderheid van het artikel 29;
Overwegende dat de werkingstoelagen voor 2017 werden vastgesteld in de politieraad van 22
maart 2017;
Overwegende dat bij de bepaling van de werkingstoelagen 2017 rekening werd gehouden met de
verdeelsleutel zoals bepaald in het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone;
Overwegende dat dit bedrag 32,482% vormt van het werkingstekort van politiezone Kouter
gedurende het dienstjaar 2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel – De bijdrage van stad Torhout voor 2017, zijnde 1.786.510 EUR in het eigen
dienstjaar, goed te keuren en toe te kennen aan de politiezone Kouter- Gistel, Ichtegem, Jabbeke,
Oudenburg, Torhout.

22. Financiën - jaarrekening 2016- goedkeuring
Bespreking.
Schepen Cuvelier geeft de nodige toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie.
Raadslid Claus zegt tevreden te zijn met het resultaat. Toch heeft hij een aantal vragen naar de
toekomst toe. Hij stelt vast dat de exploitatiekosten 1,6 miljoen euro minder zijn dan er
gebudgetteerd werd. Er wordt dus systematisch minder uitgegeven dan begroot.
Verder merkt hij op dat de ontvangsten 1,3 miljoen hoger liggen dan in de rekening 2015. Dit door
de belasting op reclamedrukwerk (240.000 euro) en 475.000 euro in de personenbelasting. Is deze
laatste een inhaalbeweging of slaat de slinger vroeg of laat eens door aan de andere kant ? Zijn dit
met andere woorden structurele meer-ontvangsten die we ook de komende jaren zullen krijgen ?
Tot slot stelt hij vast dat er meer dan 4 miljoen investeringen niet werden uitgegeven. Vooral dan
in de tweede prioritaire doelstelling, waterbeleid, waar er tot nog toe slechts 34.500 euro werd
uitgegeven daar waar er 2.374.000 euro werd begroot.
Samenvattend: is er door dit onverwacht positief resultaat extra beleidsruimte voorzien naar de
toekomst toe ?
Raadslid Dieryckx sluit zich hierbij aan. Wel merkt hij op dat het jaarverslag wint aan kwaliteit.
Naar leesbaarheid toe had hij wel nog graag wat meer vergelijkende cijfers met vorige jaren
meegekregen.
Wat de jaarrekening betreft, geeft hij toe dat het resultaat positief oogt maar hij heeft toch
volgende opmerkingen :
voor waterbeleid is er amper 6.000 euro uitgegeven
de uitgaven voor ruimte zitten 30% onder het budget; voor vrije tijd is dit 10%. Er wordt dus
overgebudgetteerd.
In de opgenomen tabellen in de jaarrekening komen te veel zware posten voor onder de
noemer 'overige'
De schuld op lange termijn is gedaald wat positief is.
Er is algemeen 1 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dan kan goed of slecht zijn. Dit is
niet erg als de dienstverlening naar de burger hieronder niet te leiden krijgt maar mag geen
vrijgeleide zijn om in de laatste jaren van de legislatuur aan potverteren te doen. Hij pleit dan
ook voor zuinigheid zodat er voldoende zuurstof is voor de stadskernvernieuwing.
De betoelaging van de erediensten blijft moeilijk liggen en daardoor zal zijn fractie de rekening
dan ook niet goedkeuren.
Schepen Cuvelier antwoordt dat men niet naast het positieve resultaat kan. Hij geeft toe dat een
aantal gebudgetteerde bedragen niet werden uitgegeven zoals het Mid-Office project dat naar 2017
verschoven werd. Verder stelt hij dat de werken inzake het waterbeleid trage projecten zijn. Maar
ondertussen zijn wel de werken aan de Parkstraat-Bollestraat bezig en ook de werken aan het
speelbos in Groenhove zijn van start gegaan. Wat het jaarverslag betreft gaat hij akkoord dat er
wat meer duiding mag zijn en vergelijking met vorige jaren.
Burgemeester Audenaert stelt dat de stadsfinanciën gezond zijn. De schuldratio daalde van 1,41
van in het begin van de legislatuur naar 0,8 vandaag. De schulden worden weggewerkt en er wordt
bespaart op werkings- en personeelskosten. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd voor de
stadskernvernieuwing. Verder merkt hij op dat dat als men de cijfers van de stad, van VLM, van de
provincie en van Vlaanderen samentelt er veel geïnvesteerd is in waterbeleid.
Raadslid Claus herhaalt zijn vraag of er door die structurele meer ontvangsten extra beleidsruimte
vrij komt en wat men daar dan wel mee zal doen.
Schepen Cuvelier geeft toe dat het structureel is omwille van volgende redenen :
Er zijn extra inkomsten zoals het reclamedrukwerk en de belasting op werken aan
nutsvoorzieningen
De gevolgen van de taks-shift werden erger ingeschat dan in werkelijkheid
Een aantal tarieven werden verhoogd
Burgemeester vult aan dat de raming van de personenbelasting wordt doorgegeven aan de stad
door de administratie van de belastingen en dat de geraamde bedragen al eens afwijken van de
werkelijkheid. Dit zou inderdaad transparanter kunnen. Wat er met de vrijgekomen extra
beleidsruimte kan gedaan worden, zal bekeken worden bij de opmaak van het budget 2018.
Raadslid Dieryckx herhaalt zijn opmerking dat de werken inzake waterbeleid erg traag gaan.
Verder pleit hij nogmaals om niet aan potverteren te doen en de autofinancieringsmarge en de
schuldratio goed te bewaken.
Schepen Blomme merkt op dat heel wat werken inzake waterbeleid gestart zijn zoals de werken
aan de Koebeek, het speelbos, de Noordlaan en de Parkstraat/Bollestraat. Het budget van 2,3
miljoen zal vanaf nu wel beginnen minderen.
Stemming.

Dit agendapunt wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja
De raadsleden Martine Vanwalleghem, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt, Paul Dieryckx en
Ruben Vangheluwe stemmen neen
De raadsleden Ward Baert, Elke Carette, Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen
de Brabander onthouden zich
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ontwerp van jaarrekeningen met de wettelijke rapporten, met name de beleidsnota,
de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de
jaarrekening 2016
BESLUIT:
Artikel 1 - De jaarrekening 2016 met volgende kerncijfers op het vlak van "exploitatie" (werking),
"investeringen" en "andere" (leningen en aflossingen) vast te stellen:
Jaarrekening 2015
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
1.

Algemene
financiering

Exploitatie
Investeringen
Andere

980.649

20.158.749

1.842.545

19.178.100
-1.842.545

2.

Bestuur

Exploitatie
Investeringen
Andere

7.182.375
379.469

438.952

-6.743.422
-379.469

3.

Ruimte

Exploitatie
Investeringen
Andere

3.715.108
983.150

2.074.726
44.993

-1.640.382
-938.156

4.

Vrije tijd

Exploitatie
Investeringen
Andere

4.893.479
628.220

807.285
123.049

-4.086.195
-505.171

5.

Welzijn

Exploitatie
Investeringen
Andere

1.943.263
15.120

326.179

-1.617.084
-15.120

Exploitatie
Investeringen
Andere

18.714.874
2.005.959
1.842.545

23.805.891
168.042

5.091.017
-1.837.916
-1.842.545

Totalen

Artikel 2 - De wettelijke rapporten van de jaarrekening, bestaande uit de beleidsnota, de financiële
nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening 2016
goed te keuren.
De liquiditeitenrekening 2016 (schema J5) sluit met een positief resultaat op kasbasis van
10.495.271 euro. De balans 2016 sluit in evenwicht voor een totaal bedrag van 108.901.534 euro.
De staat van de opbrengsten en kosten 2016 (schema J7) sluit met een operationeel overschot van
1.508.844 euro en een financieel overschot van 950.326 euro.
De jaarrekening sluit af met een positieve autofinancieringsmarge van 3.248.472 euro.
Artikel 3 - Onderhavig besluit over te maken aan de Hogere Overheid voor verder gevolg.
23. OCMW - jaarrekening 2016 - kennisneming
Bespreking.
Schepen Cuvelier geeft een korte toelichting bij de jaarrekening van het OCMW die reeds in detail
werd besproken in de OCMW-raad.
Raadslid Dieryckx hoopt dat de stadstoelage van 1.350.000 voldoende zal zijn om er de komende
jaren voor te zorgen dat de tarieven kunnen aangehouden worden en vooral dat de kwaliteit kan
aangehouden worden.
Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op het decreet van 25.06.2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Overwegende dat de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2016 afsluit met een negatief
budgettair resultaat van 246.845 EUR, een positief resultaat op kasbasis van 2.578.590 EUR en
een positieve autofinancieringsmarge van 119.577 EUR;
NEEMT KENNIS:
van de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2016.
24. Vragen en voorstellen van raadslid Pieter Billiet uit de fractie CD&V betreffende:
- de oproep ‘gezocht vrijwilligers’ brandweer Post Torhout
De heer Pieter Billiet heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
Beste collega’s, de voorbije weken viel het op dat de brandweer een oproep ‘gezocht vrijwilligers’
heeft gelanceerd. Graag wil ik hierover volgende vragen stellen:
Is dit een oproep binnen de volledige zone, of specifiek op post Torhout?
Wat is de evolutie van het vrijwilligerskorps van post Torhout van voor de zonevorming tot en
met heden?
Is, indien deze er al zou zijn de uitstroom van deze vrijwilligers natuurlijk (pension,…) of
haken de vrijwilligers af omwille van de zone?
Is er sprake van om binnen de post Torhout ook te focussen op beroepsbrandweerlieden?
Zoja, past dit dan binnen de begroting van de zone?
Indien post Torhout, specifiek een tekort heeft aan brandweerlieden (vrijwilligers +
beroepslieden) is er dan een tijdelijke ondersteuningsmaatregel vanuit andere zones.
Bijvoorbeeld als vooruitgeschoven post (cfr. Brugge centrum) met plaatsing van beroeps
brandweerlieden uit andere posten?
Hoe is de algemene zonevorming verteerd binnen de Post Torhout?
Zoals je merkt een resem aan vragen in het kader van de personeel inzet binnen Brandweerpost
Torhout. Veiligheid primeert naar de burger, dus een goed uitgerust vrijwilligers korps is een must.
Daarnaast moeten er ook voldoende manschappen zijn bij een interventie om de veiligheid van de
brandweerlieden te garanderen. Als extra vraag wil ik graag afsluiten of het niet mogelijk is om de
brandweer jaarlijks als agendapunt te agenderen tijdens de gemeenteraadszitting waar de
intercommunales aanbod komen?
Schepen Rita Dewulf licht toe dat de oproep 'gezocht vrijwilligers' gelanceerd is over de ganse
zone. Sommige posten zoals Den Haan en Gistel hebben een tekort aan vrijwillige
brandweermannen, anderen hebben een werfreserve zoals Brugge. In Torhout was er een oproep
voor jongeren van 18 jaar tot 25 jaar, in een perimeter van 5 km rond Torhout. Er was op 4 mei
een info-avond met 22 geïnteresseerden. Er is geen verandering in ons vrijwilligerskorps in
Torhout, enkel de korpsdokter is uit het verhaal verdwenen door de hervorming. Het aantal
manschappen per post werd bepaald door de gouverneur bij de hervorming. Er zijn 71
brandweermannen waarvan 2 beroepsbrandweermannen en een team externe ambulanciers. Er
gaan 5 brandweermannen met pensioen en er zijn 2 brandweermannen beroepsbrandweerman
geworden. Er dienen dus 7 mensen te worden vervangen en de graden dienen ook aangevuld te
worden hierdoor. Er is geen focus op beroepsbrandweerlieden en bijgevolg geen gevolgen voor de
begroting. Door het feit dat de brandweerposten in een netwerk zitten in de zone, is er geen enkel
probleem met een tekort aan brandweerlieden. Als een post door een interventie niet beschikbaar
is, maakt het netwerk dat er nog steeds adequaat kan opgetreden worden. Er is ook een
clusterwerking van officieren gestart zodat er in de zone steeds minimum 2 officieren beschikbaar
zijn. Voor elke interventie wordt er gekeken wie en wat er nodig is, volgens de zwaarte van de
interventie. Bij sommige interventies is de leiding in handen van een onderofficier vb. voor het
reinigen van het wegdek. De zonewerking is naar mijn bescheiden mening goed verteerd binnen
de Post Torhout. Het is normaal dat sommige zaken beter zijn en andere zaken iets moeilijker
liggen. Globaal gezien heeft de brandweerman er weinig last van. Op termijn zal de brandweerman
moeten voldoen aan een zekere graad van fysieke paraatheid maar daarvoor zijn we bezig met de
uitbouw van een integraal gezondheidsplan waarbij motivatie en begeleiding belangrijke factoren
zijn. Kandidaat-brandweermannen dienen te beschikken over een federaal geschiktheidsattest.
Dit attest bestaat uit 3 onderdelen:
1. Een competentietest
2. Een operationele handvaardigheidstest
3. Lichamelijke geschiktheidsproeven
Daarnaast moeten zij houder zijn van een rijbewijs B.

Vervolgens dienen zij deel te nemen aan een examen in de zone, een gesprek en psychotechnische proeven. Volgens het behaalde aantal punten word je in een rangschikking geklasseerd.
Naargelang de noodzaak binnen de post kan een kandidaat-brandweerman toegelaten worden als
stagiair. Na het volgen en slagen in de vereiste modules word je brandweerman.
Wellicht zullen de lichamelijke geschiktheidsproeven binnen de 5 jaar voor elke brandweerman
gelden. Bij iedere verandering in een systeem is er een zekere weerstand en dit is normaal. Geef
het 4 jaar tijd om alles in zijn plooi te laten vallen. Het managementteam moet de kans krijgen om
zich in te werken. En er is inderdaad meer opleiding voorzien. Het is ook zo dat er nieuwe
technieken moeten worden aangeleerd vb. blussen van zonnepanelen, blussen van
hybridewagens,… Tot slot bevestigt de schepen dat 'de brandweer', in de gemeenteraadzitting waar
de intercommunales worden besproken, ook op de agenda kan geplaatst worden.
Raadslid Pieter Billiet hoopt dat het bestuur verder het vrijwilligerskorps zal blijven ondersteunen.
- omheining speelplein Maria-Assumpta ter hoogte van de Akkerwindestraat
De heer Pieter Billiet heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
Collega’s, in de Akkerwindestraat is er een kleine groene speelruimte – wijkspeelplein Stad Torhout
– waarop 2 voetbal goals geplaatst zijn. Helaas staat één van de goals georiënteerd naar de
straatkant waardoor de ballen vaak op straat rollen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situatie als de
kinderen direct om de bal lopen, en een aankomende wagen (vaak al dan niet te snel) het kind niet
meer kan ontwijken. Daarom de vraag of het mogelijk is dat het stadsbestuur een kleine
omheining kan voorzien, waardoor de kinderen altijd afgeremd worden voordat ze de straat
oversteken (cfr. afbeelding in bijlage). Misschien kan er tegelijkertijd bij het plaatsen van deze
ingreep een kleine brief aan de buurt verzonden worden om de maatregel bekend te maken, alsook
te vragen om hun snelheid te matigen in hun eigen woonwijk.
Schepen Joost Cuvelier is van oordeel dat het een terechte vraag is en pleit voor een groene
aanpak en geen klassieke afsluiting. Schepen Elsie Desmet zal werk maken van een creatieve
aanpak door het aanplanten van een haag. In het najaar wordt hier werk van gemaakt.
25. Vragen en voorstellen namens de fractie Open VLD betreffende subsidieaanvraag
renovatie zwembad onontvankelijk
Mevrouw Elke Carette heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"De Stad heeft bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag ingediend met het oog op de
renovatie van het zwembad.
Deze subsidieaanvraag werd echter onontvankelijk verklaard.
Wat is er in dit dossier verkeerd gelopen?"
Schepen Hans Blomme legt uit dat het dossier werd niet weerhouden omdat de totale investering
(149.123 euro exclusief btw) net onder het vereiste bedrag (150.000 euro exclusief btw) lag. Dat is
de reden waardoor het dossier onontvankelijk werd verklaard. Verder was er niets op het dossier
aan te merken en komt het ook in aanmerking voor subsidiëring op voorwaarde dat er minstens
150.000 euro exclusief btw gespendeerd wordt. Ondertussen werd bekend gemaakt dat er een
nieuwe projectoproep gelanceerd wordt en kan het dossier, weliswaar aangepast, terug ingediend
worden in het najaar.
De burgmeester stelt dat dit pure kafka is. Hij stelt dat er een fout is gemaakt en er zal een nieuw
dossier ingediend wordt.
Mondelinge vragen
Raadslid Paul Dieryckx verwijst naar de vorige gemeenteraad m.b.t. de steun aan noodgebieden
die zeer laag was. Hij herhaalt zijn vraag. Schepen Elsie Desmet engageert zich om dit te
onderzoeken.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
00.00 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 26 juni 2017.
Torhout, maandag 29 mei 2017
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

