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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 11 SEPTEMBER 2017
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

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, Rik Hoste, Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte,
Ruben Vangheluwe; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Ellen de Brabander; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 26 juni 2017
verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
De tekst van de engagementsverklaring tussen de stad en Vives werd aan de gemeenteraadsleden
overgemaakt.
Schepen Lieselotte Denolf licht kort het participatietraject toe in het kader van de
stadskernvernieuwing. Ze wijst op het belang van de terughoudendheid van de politiek op de
verschillende sessies. Er is wel een stuurgroep met vertegenwoordigers van de verschillende
fracties samengesteld waar alle aspecten van de stadskernvernieuwing zullen besproken worden.
3. Openbare orde en rust - politieverordening betreffende de stedelijke parken Ravenhof,
Stadspark en de Broukere
Bespreking.
Raadslid Elke Carette verwijst naar de praktijken in andere gemeenten waar in parken barbecue
mogelijk is. Ze stelt vast dat dit hier niet kan. Schepen Elsie Desmedt stelt dat dit onderzocht is
maar dat het op vlak van veiligheid niet opportuun werd geacht. Er kan wel bekeken worden om
hiervoor iets te voorzien in de buurt van de parking langs de Karel de Ghelderelaan.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 november 1990 tot goedkeuring van de
politieverordening betreffende de gemeentelijke domeinen Ravenhof, Stadspark en de Brouckère;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 tot wijziging van de
politieverordening betreffende de gemeentelijke domeinen Ravenhof, Stadspark en de Brouckère wijziging artikel 1-1 voor het park Ravenhof;
Gelet op de bepalingen van Vlarem I (Omgevingsvergunning vanaf 1/1/2018), Vlarem II en het
Algemeen Politiereglement van de stad Torhout;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 mei 2016 houdende
stadspatrimonium - gebruik atrium Stadskantoor en stadspark - afsprakennota;
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op volgende stadsparken:
- park Ravenhof
- stadspark Aartrijkestraat
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- park de Brouckère 's Gravenwinkelstraat
De parken zijn openbaar en vallen onverminderd onder het toepassingsgebied van het algemeen
politiereglement van de stad Torhout.
Voor het atrium Stadskantoor en het stadspark blijft de afsprakennota zoals vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 26 mei 2016 onverminderd van
toepassing.
Artikel 2 - Toegang
De parken zijn alle dagen vrij toegankelijk en kunnen enkel gebruikt worden volgens hun functie.
De bezoekers dienen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als
tegenover anderen, om schade of letsel te voorkomen.
Wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen kan het college van burgemeester en schepenen
de toegang, geheel of gedeeltelijk, beperken of verbieden.
Artikel 3 - Openbare rust
- de openbare veiligheid en rust mogen niet in het gedrang komen
- de terreinen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze
geconcipieerd zijn
- kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van één van hun ouders of de persoon
aan wiens hoede ze werden toevertrouwd
Artikel 4 - Verboden
a) algemeen
De parken kunnen enkel betreden of verlaten worden via de officiële in- en doorgangen.
De bezoekers dienen op de paden te blijven en mogen zich niet tussen de beplantingen en de
omheiningen begeven.
Het is verboden de doorgang op de paden te belemmeren of andere bezoekers op welke wijze dan
ook te hinderen.
Iedereen moet zich ter plaatse gedragen naar de aanwijzingen van het stadspersoneel of de politie.
b) natuur
Elke bezoeker dient er zorg voor te dragen dat geen bloemen, planten, bomen, struiken of andere
gewassen beschadigd of verwijderd worden.
c) vervoer
De parken zijn alleen toegankelijk voor voetgangers en (elektrische) fietsers en niet voor
gemotoriseerd verkeer met uitzondering van de gemotoriseerde verplaatsingsmiddelen voor
personen met een beperking en scootmobiel.
De specifieke signalisatie voor fietsers en wandelaars conform de wegcode dient gevolgd te
worden.
Voertuigen van leveranciers en de stedelijke diensten worden toegelaten in het kader van de
uitvoering van werken, diensten of leveringen.
d) dieren
- honden worden in de parken toegelaten, maar dienen steeds aan de leiband gehouden te
worden.
Begeleiders van dieren dienen uitwerpselen op te ruimen en mee te nemen of te deponeren in de
aanwezige afvalbakjes.
Het uitzetten van dieren in de vijver of in de parken is verboden.
Het voederen van de dieren is niet toegelaten, tenzij met een officiële voederpas.
Het is niet toegelaten om vogels en andere dieren te vangen, te doden, hun nesten of
schuilplaatsen te vernielen, te roven of te verstoren, het wild te verjagen of zich schuldig te maken
aan wildstroperij.
e) hondenspeelweide park Ravenhof
Personen die een hond binnen het park Ravenhof brengen moeten deze aan de leiband houden,
met uitzondering op de afgebakende en aangeduide losloopweide voor honden.
De hondenspeelweide is geen hondentoilet. De gebruikers moeten steeds in het bezit zijn van een
hondenpoepzakje, de hondenpoep opruimen en deponeren in het voorziene afvalbakje.
Afval, zoals verpakkingen van voedsel en drinken, sigarettenpeuken,… mag niet achter gelaten
worden en moet in een afvalbakje worden gedeponeerd.
Bij het verlaten van de hondenspeelweide moeten de dieren terug worden aangelijnd.
f) overige bepalingen
- het maken van vuur of barbecueën is overal en te allen tijde verboden
- stoffen en voorwerpen die een risico inhouden voor het milieu en de natuur mogen niet worden
binnen gebracht: ontplofbare, ontvlambare, oxiderende, corrosieve, giftige en irriterende stoffen
en gassen onder druk. Dat zijn stoffen met één of meerdere gevarenpictogrammen GHS01 t/m
GHS09 van de Vlaremwetgeving
- kamperen in de parken is verboden

91

11/09

-

reclameborden, informatiepanelen, richtingaanwijzers of een ander middel van commerciële
boodschappen mogen niet gebruikt worden zonder goedgekeurde evenementenfiche.
Binnen de 24 uur na het evenement moeten deze verwijderd worden.
- er mag niet op afsluitingen of in bomen geklommen worden
Artikel 5 - Netheid
Afval dient in de daartoe voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
Huisvuil mag onder geen enkel voorwendsel in de parken gestort worden en/of gedeponeerd
worden in de afvalbakken.
Het stedelijk reglement op sluikstorten geldt op het ganse domein en is onverminderd van
toepassing.
De groene ruimten alsmede hun roerende goederen en straatmeubilair mogen niet bevuild worden,
op welke manier dan ook, door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of zaken
waarover men de hoede of het toezicht heeft.
Artikel 6 - Evenementen
Het organiseren van evenementen of occasionele afwijkingen moet aangevraagd worden bij het
college van burgemeester en schepenen met een evenementenfiche (blanco beschikbaar op
www.torhout.be)
Zones mogen niet privatief in gebruik genomen worden.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Er is geen permanent toezicht.
Het betreden van de openbare parken gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
Het stadsbestuur wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade of verwondingen die een eventueel
verblijf in de parken met zich zou meebrengen.
De stad is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op het terrein.
Artikel 8 - Afwijkingen
Alle afwijkingen op dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 9 - Overtredingen
Elke beschadiging geeft aanleiding tot de betaling van de kosten ter herstelling of vervanging van
het beschadigde.
Artikel 10 -Intrekking
Volgende gemeenteraadsbesluiten worden ingetrokken:
- het besluit van de gemeenteraad van 26 november 1990 houdende openbare orde en rust politieverordening betreffende de gemeentelijke domeinen Ravenhof, Stadspark en de
Brouckère.
- het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 houdende openbare orde en rust politieverordening betreffende de gemeentelijke domeinen Ravenhof, Stadspark en de
Brouckère - wijziging artikel 1-1 voor het park Ravenhof.
4. Openbare orde en rust - politieverordening betreffende het ophalen
huishoudelijke afvalstoffen - wijziging gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015

van

Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt of er meer nieuws is over de 'roze' zak. Schepen Elsie Desmedt stelt
dat hier nog geen duidelijkheid over is. Er zou wel overwogen worden om een aparte zak voor
allerlei soorten plastiek in te voeren.
Raadslid Eva Maes vraagt of er nog uurwijzigingen voorzien worden voor het gebruik van de
glascontainers. Ze wijst daarnaast ook op de andere spelers op de markt die zich inlaten met
textielinzameling. Schepen Elsie Desmet wijst wat de uurregeling betreft op de afspraken hierover
die voor alle Mirom-gemeenten gelden. De andere uurregeling voor textiel heeft te maken met het
beperkte lawaai die het teweeg brengt. De aanstelling van de huidige textielinzamelaar is gebeurd
via een overheidsopdracht. Ze schat de inkomsten rond de 30.000 euro voor de stad.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 met betrekking tot: "Openbare orde en rust
- politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. Opheffing
gemeenteraadsbesluiten van 25 augustus 1997 en 27 november 2000";
Gelet op het schrijven van MIROM Roeselare d.d. 24 oktober 2016 ontvangen (register 2016/1848)
waarbij aan het college van burgmeester en schepenen wordt medegedeeld dat er een aanpassing
aan het politiereglement dient te gebeuren gelet op de coördinerende rol die MIROM gaat opnemen
inzake de textielinzameling en het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen;
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Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet - B.S. 28 februari 2012), inzonderheid
Afdeling 3 Huishoudelijke Afvalstoffen, artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA B.S. 23 mei 2012), inzonderheid Afdeling 4.3 Afzonderlijke inzameling van afvalstoffen, artikelen
4.3.1. en 4.3.2.;
Gelet op hoofdstuk 5 - afdeling 5.1 van het VLAREMA: Bepalingen over het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen, inzonderheid de artikelen 5.1.1. tot en met 5.1.5.;
Gelet op artikel 42§3 van het Gemeentedecreet;
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;
BESLUIT:
Het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 met betrekking tot: "Openbare orde en rust politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. Opheffing
gemeenteraadsbesluiten van 25 augustus 1997 en 27 november 2000" wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1 - Artikel 6 van hoofdstuk I. Algemene bepalingen wordt aangevuld met een derde,
vierde en vijfde paragraaf:
"Artikel 6 §3. - Inzameling van groot huisvuil en tuinafval op aanvraag.
Het "groot huisvuil" en grote hoeveelheden tuinafval worden op aanvraag en tegen betaling
ingezameld door MIROM Roeselare. Inwoners richten hun aanvraag tot MIROM Roeselare en volgen
de door haar vastgelegde reglementering."
Afgifte en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
"Artikel 6§4. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe
aangewezen bij deze verordening of door het college van burgemeester en schepenen of door
MIROM Roeselare, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden of in te zamelen."
"Artikel 6§5. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven
of voor inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffeninzamelaars
en -makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het college van
burgemeester en schepenen of door MIROM Roeselare."
Artikel 2 - Selectieve inzameling van huishoudelijk textiel (artikelen 16 en 17) wordt
vervangen door volgende tekst (nieuwe artikelen 16, 17 en 17-bis):
"IV. Selectieve inzameling van textiel
Artikel 16 - Definitie
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle herbruikbare en
recycleerbare kledij voor dames, heren en kinderen, lederwaren, schoenen, handtassen,
beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, handdoeken), lompen
e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit).
Artikel 17 - Inzameling
§1. De inzameling van textielafval wordt uitsluitend georganiseerd door de opdrachthoudende
vereniging MIROM Roeselare of door de door haar aangewezen instellingen. Enkel de
geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen die toelating krijgen
van MIROM Roeselare zijn gemachtigd om textielcontainers te plaatsen.
§2. De inzameling van textielafval geschiedt uitsluitend in de door de opdrachthoudende vereniging
MIROM Roeselare opgestelde of toegelaten textielcontainers. Deze containers staan opgesteld in de
gemeente en bij de Kringwinkel.
§3. Het is verboden om textielafval aan te bieden met het restafval of enige andere huis-aan-huis
inzameling van selectief ingezamelde afvalstoffen.
§4. De huis-aan-huis inzameling van textiel is enkel toegelaten voor de door MIROM Roeselare of
het college van burgemeester en schepenen aangewezen inzamelaars, verenigingen of scholen.
Artikel 17bis - Wijze van aanbieding
§1. Het textiel dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak
verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat of besmeurd zijn. Het is verboden om
textielafval in de textielcontainers te deponeren tussen 21.00 en 07.00 uur.
§2. Het is verboden om naast de textielcontainers lege of volle dozen, kratten, zakken of andere
voorwerpen achter te laten, ook al is de container volledig gevuld."
Artikel 3 - Artikel 27 van hoofdstuk VII. Selectieve inzameling van glas via
wijkglascontainers wordt vervangen door:
"Artikel 27. Het gebruik van de wijkglascontainers is verboden tussen 20.00 en 08.00 uur."
Artikel 4 - Artikel 28 van hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen papier/karton, PMD en glas
inzameling, wordt aangevuld met volgende tekst:
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"Het papier en karton dient verpakt te zijn in handelbare pakketten van maximaal 15 kg, d.w.z. in
een andere kartonnen doos of samengebonden met niet-metalen binddraad. Kartonnen dozen
dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn."
5. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 22 december 2008 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Torhout, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 26 juni 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale Gelet
op ons besluit van 22 december 2008 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Torhout, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 19 december 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid het wijzigingsbesluit van 2 december 2016 betreffende het onbetaald verlof;
Gelet op het advies van het managementteam van 1 september 2017;
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité van 22 augustus 2017 met
een protocol tot gevolg;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Artikel 224 van de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Torhout wordt
als volgt vervangen:
'Bij afzonderlijke beslissing wordt een reglement goedgekeurd, waarbij aan de opgegeven diensten
van het lokaal bestuur een dienstgsm of -smartphone ter beschikking wordt gesteld voor
uitsluitend werkgerelateerd gebruik. Voor deze dienstgsm's of -smartphones wordt de
aankoopkost, kost van het abonnement en de telefoniekost door het bestuur gedragen. Het betreft
geen voordeel van alle aard en er is geen recht op telefoonvergoeding.
Voor de opgegeven leidinggevende functies, sleutelfiguren en managementfuncties opgesomd in dit
reglement kunnen de titularissen een gsm of smartphone aankopen voor gemengd professioneel en
privé-gebruik in functie van de vastgelegde regeling omtrent bereikbaarheid. Het personeelslid
draagt de aankoopkost, kost van het abonnement en de gsm-telefoniekost. Het bestuur betaalt een
onkostenvergoeding voor de aankoop van dit toestel, het werkgerelateerd dataverbruik en het
dataverbruik voor werkgerelateerde telefonie (via telefooncentrale lokaal bestuur). Het bedrag van
deze onkostenvergoeding wordt gedifferentieerd op basis van gebruik tussen categorie 1
(leidinggevenden en sleutelfiguren met nood aan bereikbaarheid) en categorie 2 (leidinggevenden
en sleutelfiguren met nood aan bereikbaarheid en intensief gebruik omwille van de jobinhoud).
Deze onkostenvergoeding is geen voordeel van alle aard.'
Artikel 2 - Conform artikel 253 §1, 1° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, wordt een kopie
van dit besluit binnen een termijn van twintig dagen vanaf de dag na het nemen van dit besluit
verstuurd naar de provinciegouverneur.
6. Secretariaat - integratie stad en OCMW - wijziging maatschappelijke zetel OCMW akteneming
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 augustus 2017 waarbij de
wijziging van de maatschappelijke zetel van alle vestigingseenheden van het OCMW Torhout (nl.
OCMW-administratie, het Sociaal Huis en het Woonzorgcentrum) naar het adres Aartrijkestraat
11/B, 8820 Torhout met ingang van 1 september 2017 wordt goedgekeurd;
Gelet op de integratiebeweging tussen de stad en het OCMW met o.m. een nieuwe gezamenlijke
organisatiestructuur, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016, en een
nieuwe formatie, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 20 februari 2017;
Overwegende dat deze integratiebeweging een centralisatie van de maatschappelijke zetels en
correspondentieadres noodzakelijk maakt; dat de bijeenkomst van de Raden voor Maatschappelijk
Welzijn met ingang van 1 september 2017 eveneens in het stadskantoor zullen doorgaan;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
NEEMTAKTE VAN:
het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 augustus 2017 waarbij de wijziging
van de maatschappelijke zetel van alle vestigingseenheden van het OCMW Torhout (nl. OCMW-
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administratie, het Sociaal Huis en het Woonzorgcentrum) naar het adres Aartrijkestraat 11/B, 8820
Torhout met ingang van 1 september 2017 wordt goedgekeurd;
7. Milieu - MIROM Roeselare - inzet camera's tegen zwerfvuil en sluikstorten goedkeuring aanvraag, samenwerkingsprotocol en vertrouwelijkheidsverklaring
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt verwijst naar het advies van de korpschef over de mobiele
camera's. Hij vraagt over welke types het gaat en waar ze geplaatst zullen worden en met welke
frequentie. Schepen Elsie Desmedt stelt dat er op dit ogenblik een testperiode loopt met een
camera op maat die zeer flexibel ingezet kan worden, met andere woorden snel verplaatsbaar. De
locaties worden bepaald op basis van de meeste klachten en vaststellingen over oneigenlijk gebruik
en beantwoordend aan specifieke kenmerken. Een en ander wordt ook nauwgezet opgevolgd en
gemonitord.
Raadslid Ward Baert vraagt of de camera's aangekondigd moeten worden. De schepen bevestigt
dat dit inderdaad noodzakelijk is.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09 februari 2017 m.b.t.
"Netheidswerk Vlaanderen - proefproject inzet van camera's tegen sluikstorten - engagement";
Gelet op de beslissing van MIROM Roeselare om camera's in te zetten op het openbaar domein om
zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden;
Overwegende dat er vanuit "Mooimakers", een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG, een
proefproject werd gestart rond het inzetten van camera's om sluikstorten te bestrijden, waarvoor
MIROM Roeselare werd geselecteerd;
Gelet op het schrijven d.d. 01 augustus 2017 van MIROM Roeselare aan het Stadsbestuur van
Torhout, waarbij aan de gemeenteraad goedkeuring wordt gevraagd tot het plaatsen van camera's
op het grondgebied van de stad Torhout, met als bijlagen een aantal formele documenten die nodig
zijn om dit dossier te formaliseren, met name:
- een aanvraag om de goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen
- een samenwerkingsprotocol dat enkele formaliteiten tussen de Politiezone Kouter, het
Stadsbestuur van Torhout en MIROM Roeselare beschrijft
- een vertrouwelijkheidsverklaring die de veiligheid van de beelden garandeert;
Gelet op de bijlagen met nadere informatie m.b.t. het samenwerkingsprotocol - Cameraproject
Mooimakers en de wettelijke bepalingen van de Camerawet;
Gelet op het positief advies d.d. 16 augustus 2017 van de Korpschef Kristiaan Depovere,
Hoofdcommissaris van de Lokale Politie Kouter;
Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de vraag d.d. 1 augustus 2017 van MIROM Roeselare
voor het plaatsen van camera's op het grondgebied van de stad Torhout, in de strijd tegen
zwerfvuil en sluikstorten.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan volgende documenten:
- het samenwerkingsprotocol "Camerabewaking - overeenkomst databeheer voor verplaatsbare
camera's" tussen de Politiezone Kouter, de afvalintercommunale MIROM Roeselare en het
Stadsbestuur van Torhout
- de vertrouwelijkheidsverklaring "Verwerking van beelden afkomstig van camerabewaking ter
voorkoming van sluikstorten en zwerfvuil", die de veiligheid van de beelden garandeert.
8. Eigendommen - toelating tot het plaatsen van een basisstation voor radiocommunicatie - nv Astrid - verlenging overeenkomst
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 17 december 2002 houdende toelating aan nv Astrid tot het huren van het
onroerend goed gelegen Industrielaan 2 om hierop een basisstation voor radiocommunicatie te
plaatsen, aangevuld met een addendum op 22 april 2005;
Overwegende dat deze overeenkomst ondertekend werd op 20 januari 2003; dat de optie werd
gelicht op 5 maart 2003;
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Overwegende dat deze overeenkomst een duurtijd heeft van 15 jaar maar verlengd kan worden;
Gelet op de vraag van Astrid nv, Regentlaan 54, 1000 Brussel om deze huurovereenkomst te
verlengen met een duur van zes jaar onder de voorwaarden zoals omschreven in artikel 4.1;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van de huurovereenkomst afgesloten
met nv Astrid, Regentlaan 54, 1000 Brussel voor het huren van het onroerend goed gelegen
Industrielaan 2 om hierop een basisstation voor radiocommunicatie te plaatsen, met een duur van
zes jaar.
9. Plaatsnaamgeving - zijstraat Wijnendalestraat - principebeslissing
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat momenteel een nieuwe straat wordt aangelegd in de verkaveling tussen de
Baarsstraat en Wijnendalestraat, uitweg nemend in de Wijnendalestraat;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt de naam van de openbare wegen en pleinen vast
te stellen;
Gelet op het advies, uitgebracht door de erfgoedraad in vergadering van april 2017;
Gelet op het advies, uitgebracht door de algemene vergadering van de cultuurraad in vergadering
van 7 juni 2017;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Aan de straat, aan te leggen in de verkaveling tussen de Baarsstraat en
Wijnendalestraat, uitweg nemend in de Wijnendalestraat, principieel de benaming "Sparrenveld" te
geven, naar de oude sparrenbossen in deze hoek van Wijnendale.
Artikel 2 - Dit voorstel voor te leggen aan de gemeentelijke raad voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding, die hierover schriftelijk advies zal geven binnen de dertig dagen na betekening van het
verzoek. Bij ontstentenis van een binnen die termijn overgezonden advies wordt dit als gunstig
beschouwd.
Artikel 3 - Dit voornemen gelijktijdig door openbare aanplakking bekend te maken, waarna
eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk binnen de dertig dagen en tot sluiting van het
proces-verbaal van onderzoek bij het gemeentebestuur kunnen worden ingediend.
10. Sportdienst - reglement en tarieven van de stedelijke sportaccommodaties wijziging - goedkeuring ontwerpbesluit
Bespreking.
Raadslid Jürgen Claus vindt het vreemd dat hierover moet gestemd worden. Hij heeft vastgesteld
dat hij hierover niets terug kon vinden in de notulen van het schepencollege. Dit is geen normale
gang van zaken. De schepen antwoordt dat de ingrepen zeer beperkt zijn en uitgevoerd werden
door de eigen technische dienst.
De waarnemende burgemeester bevestigt dit. Hij stelt dat dit meteen voorgelegd wordt aan het
hoogste orgaan, namelijk de gemeenteraad. Hij ziet het probleem niet. Raadslid Claus blijft bij zijn
stelling dat hij hierover niets officieels heeft teruggevonden en dat hij dit niet normaal vindt.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van 30 juni 2003 houdende de vaststelling van het reglement en de tarieven
van de stedelijke sportaccommodaties, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 23 mei 2016 en 20
februari 2017;
Gelet op het besluit van het schepencollege van 29 juni 2017 houdende de goedkeuring van het
ontwerpbesluit van het reglement en de tarieven van de stedelijke sportaccommodatie met de
bepalingen over de tarieven van het krachtbalveld;
Gelet op het nieuwe lokaal nabij de visvijvers in Groenhove;
Gelet op het nieuwe krachtbalterrein naast voetbalveld Wijnendale;
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Overwegende dat het passend voorkomt voor deze accommodaties gebruiksreglementen en
tarieven op te nemen in het algemeen reglement voor stedelijke sportaccommodaties;
Gelet op het advies van het bestuur van de sportraad van 13 juni 2017;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - In hoofdstuk II - Reglement van inwendige orde, punt F voetbalveld Wijnendale wordt:
punt F voetbal- en krachtbalveld Wijnendale worden volgende artikels gewijzigd en of toegevoegd:
Art. 1 het voetbal- en het krachtbalveld Wijnendale is toegankelijk op de uren waarvoor het werd
gereserveerd
Art. 2 bij de huur van het terrein mag men automatisch ook gebruik maken van de kleedkamers
met douches en het EHBO-lokaal. Schoonmaak van deze ruimtes gebeurt door de gebruiker van
de accommodatie.
Art. 3 ongewijzigd
Art. 4 voetbalveld en krachtbalveld
- Trainingen: trainingen kunnen georganiseerd worden op het voetbalveld en het krachtbalveld
mits aanvraag . Overdreven trainingen op bepaalde stroken (bvb. doelgebied) met enkele
spelers afzonderlijk zijn niet toegelaten, dit om de grasmat te beschermen. De trainingen
moeten tijdig beëindigd worden.
- Wedstrijden: op het voetbalveld kunnen wedstrijden van liefhebbersvoetbalploegen en andere
verenigingen georganiseerd worden. Op het krachtbalveld kunnen wedstrijden krachtbal
georganiseerd worden.
- Bespeelbaarheid van de pleinen: bij wateroverlast, sneeuw e.d. mogen de pleinen niet bespeeld
worden.
Principieel worden alle matchen voor liefhebbersploegen verboden, wanneer de
K.B.V.B. de matchen voor de eerste elftallen in West-Vlaanderen heeft afgelast. De sportdienst
heeft het recht om bij slechte staat van de terreinen alsnog matchen af te gelasten. In andere
gevallen oordeelt de officiële scheidsrechter.
- Losse voetbaldoelen moeten bij gebruik verankerd worden in de grond en na gebruik
opgeborgen en vastgezet worden zodat ze niet ongewenst gebruikt kunnen worden en zodat er
geen gevaar is op kantelen.
- Het niet opbergen van losse voetbaldoelen op de daartoe voorziene ruimte na trainingen en
wedstrijden zal beboet worden met € 5 per doel.
Art. 5 Kantine
1. Voorwerp: de kantine van het voetbal- en krachtbalveld Wijnendale is gelegen
langs de Baarsstraat 13 a te Torhout.
2. Bestemming en toegestane activiteiten: de kantine kan gebruikt worden door
verenigingen voor drankverkoop tijdens een sportactiviteit. De kantine wordt
niet verhuurd aan individuele personen noch voor private doeleinden.
3. Reservaties: eénmaal per jaar, in de aanloop naar het nieuwe voetbal- en
krachtbalseizoen, worden alle aanvragen voor gebruik van de kantine voor het
komende seizoen verzameld en wordt de kantine toegewezen. Bij meerdere
aanvragen voor eenzelfde datum, wordt toegewezen aan één van de clubs op
basis van onderstaande prioriteitenregel (a= hoogste voorrang, d laagste
voorrang).
a. Eenmalige grote evenementen, meetings, tornooien gericht op een ruimer
publiek dan alleen eigen clubleden georganiseerd door Torhoutse
sportverenigingen en organisaties van het stadsbestuur.
b. officiële competitiewedstrijden van sportclubs aangesloten bij een officiële
bond.
c. competitiewedstrijden van liefhebbersploegen, clubkampioenschappen van
recreatieve verenigingen
d. trainingen
Eens toegewezen, kunnen in de loop van het jaar alleen nog de openstaande
data aangevraagd worden. Wie dan eerst vraagt, eerst krijgt.
4. Tarieven: huur van de kantine is niet inbegrepen in de huurprijs van het voetbalof krachtbalveld.
De kantine wordt verhuurd per dagdeel (voormiddag, namiddag, avond). Eén
dagdeel is max. 4 uur. (tarieven en waarborg zie bijlage)
5. Waarborg: de gebruiker betaalt een waarborg.
Kosten voor onvoldoende
schoonmaak, schade worden na de activiteit verrekend en afgehouden van de
waarborgsom. Indien de waarborg ontoereikend is, wordt een bijkomende
rekening opgemaakt.
Bij niet betaling zal de waarborgsom aangesproken
worden en kan niet verder gebruik gemaakt worden van de kantine tot de
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waarborg opnieuw is aangezuiverd.
6. Drankverkoop: de huurder moet zelf instaan voor de drankvoorziening en deze
bestellen bij de door het stadsbestuur opgegeven bierhandelaar. Op aanvraag
kan een ruimte toegewezen worden om de dranken te bewaren. Er is meubilair
en materiaal aanwezig in de kantine zoals omschreven in het huishoudelijke
reglement.
Gebruik van dit materiaal en normaal gebruik van de
nutsvoorzieningen is inbegrepen in de huurprijs

Verantwoordelijkheden van de gebruiker: Plaatsbeschrijving: bij aanvang
van gebruik wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt met vermelding van
vastgestelde gebreken.

Verzekeringen: het stadsbestuur sloot brandverzekeringspolis af met
clausule afstand van verhaal en objectieve aansprakelijkheid bij brand en
ontploffing. De huurder dient zich te verzekeren tegen burgerlijke en
contractuele aansprakelijkheid – ingebruikname door derden.

Muziek: er is geen geluidsinstallatie voorzien in de kantine. Verenigingen
die zelf voorzien in een geluidsinstallatie dienen in te staan voor Sabam en
billijke vergoeding.

Het schenken van sterke dranken (alcoholgehalte hoger dan 13°) is niet
toegelaten.

Schoonmaak: door de gebruiker uit te voeren onmiddellijk aansluitend op
de gehuurde periode. De kantine en omgeving rond de kantine moet
volledig schoongemaakt worden door de gebruiker, klaar voor de volgende
gebruiker. De gebruiker dient zelf te voorzien in vuilniszakken
8. Veiligheidsvoorschriften:

Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de accommodatie gebruikt als een
goede huisvader

Veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd:

De uitgangen/ nooduitgangen moeten ontsloten zijn, er mogen geen obstakels
voor de uitgangen staan

Blustoestellen moeten ten allen tijde duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven

Decoratie mag niet aangebracht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van
de beheerder. Licht ontvlambare materialen mogen niet gebruikt worden om de
zaal te decoreren (stro, papieren slingers, …)

Gasflessen en andere recipiënten met ontvlambare producten mogen niet
aanwezig zijn in het gebouw.

Maaltijden: het is niet toegestaan maaltijden te bereiden in de kantine. Het
opwarmen van kleine snacks in de microgolfoven kan wel
(pizzabroodjes enz.). Eet- en verkoopstanden plaatsen, mag alleen op de
aangeduide plaatsen en na schriftelijke toelating van het stadsbestuur en
na betaling van de retributie (zie huishoudelijk reglement).
Art. 6 Toegankelijkheid:
bij huur wordt een sleutelset afgehaald en nadien ook teruggebracht op de sportdienst. De
vereniging opent zelf en sluit zelf alles af. Zij gebruikt de lokalen en het terrein zoals een goede
huisvader. Dwz: alles wordt zorgvuldig afgesloten. Verlichting wordt onmiddellijk na gebruik
afgelegd, de verwarming wordt bij het verlaten van de accommodatie afgezet. Huurders die
regelmatig gebruik maken van het terrein (minstens tweewekelijks) kunnen de sleutels gedurende
het hele seizoen bijhouden en aan het eind van het seizoen terug afgeven aan de sportdienst
Art. 7 Het niet zorgvuldig afsluiten van de accommodatie (verlichting, verwarming, deuren sluiten)
zal beboet worden met €5 per keer. Het niet zorgvuldig schoonmaken van de kleedkamers wordt
beboet met een forfait van 50 euro.
Artikel 2 - In hoofdstuk II - Reglement van inwendige orde, wordt punt I Lokaal visvijvers
toegevoegd
Art. 1 Het lokaal nabij de visvijvers langs de Bosdreef in Groenhovebos wordt ter beschikking
gesteld aan verenigingen en kan gereserveerd worden via de sportdienst.
Art. 2 bestemming en toegestane activiteiten: de kantine kan gebruikt worden door verenigingen
voor drankverkoop tijdens activiteit van die vereniging. Dit lokaal wordt niet verhuurd aan
individuele personen, noch voor private doeleinden.
Art. 3 Reservaties: éénmaal per jaar, in de aanloop naar het nieuwe hengelseizoen, worden alle
aanvragen voor gebruik van de kantine voor het komend seizoen verzameld en toegewezen. Bij
meerdere aanvragen voor eenzelfde datum, wordt toegewezen aan één vereniging op basis van
onderstaande prioriteitenregel (a= hoogste prioriteit, c = laatste prioriteit)
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a. Eenmalige grote evenementen, meetings, tornooien gericht op een ruimer publiek dan
alleen eigen clubleden georganiseerd door Torhoutse sportverenigingen en organisaties
van het stadsbestuur.
b. officiële competitiewedstrijden van de hengelvereniging aangesloten bij een officiële bond.
c. trainingen
Eens toegewezen, kunnen in de loop van het jaar alleen nog de openstaande data
aangevraagd worden. Wie dan eerst vraagt, eerst krijgt.
Art. 4 Tarieven: huur van het lokaal is apart bepaald en staat los van het gebruik van de visvijvers.
De kantine wordt verhuurd per dagdeel (voormiddag, namiddag, avond). Eén dagdeel is
max. 4 uur. (tarieven en waarborg zie bijlage)
Art. 5 Waarborg: de gebruiker betaalt een waarborg. Kosten voor onvoldoende schoonmaak,
schade worden na de activiteit verrekend en afgehouden van de waarborgsom. Indien de
waarborg ontoereikend is, wordt een bijkomende rekening opgemaakt. Bij niet betaling zal
de waarborgsom aangesproken worden en kan niet verder gebruik gemaakt worden van de
kantine tot de waarborg opnieuw is aangezuiverd.
Art. 6 Drankverkoop: de huurder moet zelf instaan voor de drankvoorziening. Op aanvraag kan een
ruimte toegewezen worden om de dranken te bewaren.
Art. 7 Er is meubilair en materiaal van de Lijnvissers Groenhove aanwezig in de kantine zoals
omschreven in het huishoudelijke reglement. Normaal gebruik van dit materiaal en normaal
gebruik van de nutsvoorzieningen is inbegrepen in de huurprijs
Art. 8 Verantwoordelijkheden van de gebruiker:
 Plaatsbeschrijving: bij aanvang van gebruik wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt met
vermelding van vastgestelde gebreken.
 Verzekeringen:
o stadsbestuur sloot brandverzekeringspolis af met clausule afstand van verhaal en objectieve
aansprakelijkheid bij brand en ontploffing.
o de huurder dient zich te verzekeren tegen burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid –
ingebruikname door derden.
 Muziek:
Er is geen geluidsinstallatie voorzien in het lokaal. Verenigingen die zelf voorzien in een
geluidsinstallatie dienen in te staan voor Sabam en billijke vergoeding. Het schenken van sterke
dranken (alcoholgehalte hoger dan 13°) is niet toegelaten.
 Schoonmaak:
• Door de gebruiker uit te voeren onmiddellijk aansluitend op de gehuurde periode.
• De kantine en omgeving rond de kantine moet volledig schoongemaakt worden door de
gebruiker, klaar voor de volgende gebruiker.
• De gebruiker dient zelf te voorzien in vuilniszakken.
Art. 9 Veiligheidsvoorschriften:
Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de accommodatie gebruikt als een goede huisvader
Veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd:
o De uitgangen/ nooduitgangen moeten ontsloten zijn, er mogen geen obstakels voor de uitgangen
staan
o
Blustoestellen moeten ten allen tijde duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven o Decoratie
mag niet aangebracht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
Licht
ontvlambare materialen mogen niet gebruikt worden om de zaal te decoreren (stro, papieren
slingers, …)
o
Gasflessen en andere recipiënten met ontvlambare producten mogen niet aanwezig zijn in
het gebouw
o
Het is niet toegestaan maaltijden te bereiden in de kantine
Art. 10 Sancties
Bij niet-naleven van bovenstaande reglementen kan het beheersorgaan een verhuring weigeren
voor een periode van de twee volgende jaren. Het aanbrengen van schade aan de accommodatie
tijdens de periode van huur zal verhaald worden op de huurder
Artikel 5 - In het hoofdstuk 'Openingsuren en tarieven' van het besluit van 30 juni 2003 houdende
de vaststelling van het reglement en de tarieven van de stedelijke sportaccommodaties, zoals
laatst gewijzigd bij besluit van 20 februari 2017 worden de tarieven voor verhuur van het
krachtbalveld en voor de verhuur van het lokaal bij de visvijvers toegevoegd:
3 Openluchtsportvelden
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Cat 1
Cat 2 *****
Cat 3
Cat 4
Cat 5
Veld 1, 2, 3, Gratis
2 euro/uur
3 euro/uur
4 euro/uur
6 euro/uur
duiveltjesveld,
oefenveld
en
hoofdveld
Veldroom,
Verloren Kost,
voetbalveld
Wijnendale,
Krachtbalveld
Wijnendale,
Rozenveld
****
Bovengenoem Gratis
3 euro/uur
4 euro/uur
5 euro/uur
6 euro/uur
de
voetbalvelden
(met
uitzondering
van hoofdveld
Velodroom)
met
veldverlichting
*
Hoofdveld
gratis
4 euro/uur
5 euro/uur
6 euro/uur
8 euro/uur
Velodroom
met verlichting
Tennis 1, 2
Gratis
3 euro/uur
4,5 euro/uur
6 euro/uur
9 euro/uur
Polyvalente
Gratis
2 euro/uur
3 euro/uur
4 euro/uur
6 euro/uur
baan
Atletiekpiste
Gratis
3 euro/uur
4,5 euro/uur
6 euro/uur
9 euro/uur
**
Werpersterrein Gratis
2 euro/uur
3 euro/uur
4 euro/uur
6 euro/uur
Werpersterrein Gratis
3 euro/uur
4 euro/uur
5 euro/uur
7 euro/uur
met verlichting
Staande wip
Gratis
2 euro/uur
3 euro/uur
4 euro/uur
6 euro/uur
Multisportveld Gratis
3 euro/uur
NVT
NVT
NVT
exclusief
gebruik
met
reservatie
Multisportveld Gratis
4 euro/uur
NVT
NVT
NVT
excl gebr. met
reserv
en
verlichting
Vergaderlokaal Gratis
8
12
24
48
Velodroom
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
Bovenzaal
Gratis
12
18
36
72
Velodroom
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
***
Bovenzaal
Gratis
4 euro /uur
5,5 euro/uur
10 euro/uur
19 euro/uur
Velodroom
met
geluidsinstallat
ie
Receptielokaal Gratis
6
9
18
36
tribune
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
sportstadion
* Verlichting openluchtaccommodaties: tarieven met verlichting: verlichting voor gebruik van
de velden na 17 uur wordt aangerekend van 15 september tot en met 31 maart. Van 1 april
tot 14 september wordt tarief zonder verlichting toegepast
** bij gemeenschappelijk gebruik door meerdere clubs verdeling van de kostprijs tussen
betrokken clubs
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*** Vergaderlokalen worden verhuur per dagdeel (1 dagdeel =max 4u). Bij huur van 3
dagdelen
wordt
een
korting
van
30%
op
de
totale
kostprijs
gegeven.
Voor sportieve activiteiten kan een vergaderlokaal per huur gehuurd worden (uurtarief =
tarief
per
dagdeel/4).
Bij serveren maaltijden of gebruik bovenzaal als kantine (verkoop dranken): zie tarief
kantines
**** voetbalvelden worden niet aan individuele sporters verhuurd
***** Torhoutse Scholen betalen forfait voor huur per schooljaar voor vrij gebruik tijdens de
schooluren van de atletiekpiste, polyvalente baan, voetbalvelden 2, 3 en duiveltjesveld
(buiten inzaaiperiode) op basis van geraamd aantal gebruikte uren (vast te stellen op basis
van aantal klassen). Voor alle andere accommodaties reserveren en betalen de scholen
volgens huurtarieven zoals hierboven vermeld
Voor schoolsportdagen is aparte reservatie en huur noodzakelijk volgens tarieven vastgesteld
in de tabel
Trainer
van Inw Torhout Anderen
Torhoutse
of leden van
outdoorclub
Torh. sportcl.
Sportkaart
gratis
10 euro
25 euro
(1 jaar geldig)
Dagsportkaart
0.5 euro
1,5 euro
4 Uitbating kantines
sporthal / sportstadion / voetbalveld Wijnendale / Rozenveld / Verloren Kost/
bovenzaal velodroom bij uitbating kantine of serveren maaltijden
kantine
Cat 1
Cat 2
Cat 3
Cat 4
Cat 5
voetbalveld
Wijnendale,
cafetaria
sporthal,
sportstadion,
businessclub,
bovenzaal
Velodroom
Dagtarief
Gratis
45 euro
66 euro
90 euro
132 euro
(volledige dag)
Tarief
per Gratis
15 euro
22 euro
30 euro
44 euro
dagdeel (max.
4
opeenvolgende
uren)
kantine
Cat 1
voetbalveld
verloren kost,
Dagtarief
Gratis
(volledige dag)
Tarief
per Gratis
dagdeel (max.
4
opeenvolgende
uren)

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

30 euro

45 euro

60 euro

90 euro

10 euro

15 euro

20 euro

30 euro
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kantine
Cat 1
Cat 2
Cat 3
Cat 4
Cat 5
voetbalveld
Rozenveld,
kantine
visvijvers
Groenhove
Dagtarief
Gratis
18 euro/dag
27 euro/dag
36 euro/dag
54 euro/dag
(volledige dag)
per
dagdeel Gratis
6
euro 9
12
18
(max.
4
/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
euro/dagdeel
opeenvolgende
uren)
5
Gebruik technisch materiaal
Uitsluitend voor gebruik in de gehuurde sportaccommodatie. Niet in alle sportaccommodaties
beschikbaar. Voor gebruik elders dient men beroep te doen op de uitleendienst
Prijzen per dag
Cat 1
Cat 2
Cat 3
Cat 4
Cat 5
Mobiele geluidsinstallatie per set van 2 Gratis
10 euro
10 euro
10 euro
10 euro
boxen met mengpaneel
Draadloze microfoon (reservebatterijen Gratis
5 euro
5 euro
5 euro
5 euro
door de klant te voorzien)
Complete
installatie
(4
box,
1 Gratis
25 euro 25 euro
25 euro
25 euro
mengpaneel, 1 micro)
7
Schoonmaak: lokalen die door de gebruiker zelf dienen te worden schoongemaakt, moeten na
gebruik klaar zijn voor de volgende gebruiker. Bij onvoldoende schoonmaak wordt een
forfaitaire oproepkost aangerekend van:




100 euro bij grote lokalen (bv. sporthal, de Mast)
75 euro bij middelgrote lokalen (bv. kantine)
50 euro bij kleine lokalen (bv. kleedkamer, leslokaal)

+ 25 euro per manuur vanaf het tweede uur.
De tarieven worden automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand mei in het
2de en 5de jaar van de legislatuur. De gewijzigde tarieven gaan telkens in op 1 augustus van dat
jaar en zijn onmiddellijk van toepassing ook op de reeds gemaakte reservaties. Bij indexering
worden de tarieven naar beneden afgerond tot op 0.10 euro. De basisindex is de
gezondheidsindex van de maand mei 2016.
Artikel 5 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 12 september 2017.
Artikel 6 - Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
11. Communicatie - ontwikkelen van nieuwe websites voor het lokaal bestuur Torhout vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat de huidige website sterk verouderd is en het aangewezen is nieuwe websites te
laten ontwikkelen zodoende de website nieuwe technologieën optimaal kan ondersteunen en de
website optimaal toegankelijk is voor mobiele apparatuur (smartphone, tablets, etc.).
Overwegende dat de huidige website te weinig vraaggericht functioneert en de bezoeker bijgevolg
niet optimaal kan worden geïnformeerd.
Overwegende dat de website een belangrijk instrument is in de (online) dienstverlening.
Gelet op het voorstel m.b.t. deze opdracht opgemaakt door de dienst facility, IT en communicatie
voor het ontwikkelen van nieuwe websites voor het lokaal bestuur Torhout voor een bedrag
geraamd op 33 057,85 EUR, exclusief btw en 40 000,00 EUR, inclusief btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/4/008 AR 210000 van het beleidsitem 011900
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 16 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135 000,00 EUR excl. btw niet bereikt);
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring van het voorstel opgemaakt door de dienst facility, IT en communicatie
betreffende het ontwikkelen van nieuwe websites voor het lokaal bestuur Torhout, voor een bedrag
geraamd op 33 057,85 EUR, exclusief btw en 40 000,00 EUR, inclusief btw;
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
12. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 1
ruwbouw - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Alle zittinghebbende leden gaan akkoord om de beraadslaging en stemming van de punten 12 tot
en met 22 gezamenlijk te houden.
Raadslid Jürgen Claus dankt de schepen voor de toelichting maar hij mist een plan in het dossier.
Dit is noodzakelijk om zich een beeld te kunnen voorstellen van wat men van plan is. Hij stelt vast
dat er ook geen voldoende middelen zijn voorzien in het budget. Blijkbaar wordt een deel van het
budget gehaald uit een budgetpost die moet dienen voor duurzame investeringen. Hij vindt dit niet
correct.
Raadslid Paul Dieryckx sluit zich aan bij de opmerkingen over het gebrek aan een plan. Hij is ter
plaatse gegaan en stelt vast dat het een al lang aanslepend dossier is. Hij vindt het in ieder geval
veel geld. Hij pleit ervoor dat er ook nagedacht wordt over een aantal andere zaken binnen dat
dossier, bijvoorbeeld de huidige container die gehuurd wordt, een loods die amper gebruikt wordt
en andere initiatieven die eerder therapeutisch van opzet zijn, onder meer een moestuin. Ook de
parking is ontoereikend en een deftige fietsenstalling is er evenmin. Het raadslid wil dat er goed
gecommuniceerd wordt over de plannen en de intentie van het bestuur zodat iedere burger van
Torhout hierover geïnformeerd is. Raadslid Elke Carette staat achter de kinderboerderij en staat
achter de plannen. Zij steunt dit ten volle.
Schepen Blomme stelt dat de investeringen wel degelijk duurzaam zijn. Hij vindt het dan ook
verantwoord dat het voorziene energiebudget wordt aangewend. De container zal weggenomen
worden want het kost geld. De loods wordt deels gebruikt door de technische dienst, door Loca
onze partner ter plaatse en tijdens activiteiten. Hij erkent wel de beperkte energiezuinigheid van de
loods. Ook de moestuin wordt aangepakt. Schepen De Ketelaere meldt dat er ook een
fietsenstalling wordt voorzien in het najaar. Schepen Blomme haalt aan dat er een uitgebreide
communicatie zal volgen. Wat de parking betreft, wordt op dit ogenblik onderzocht hoe dit best
aangepakt wordt. Raadslid Jürgen Claus vindt het niet ernstig dat het energiebudget wordt
aangewend voor deze investering. Hij somt posten op in het bestek die weinig met energie te
maken hebben. Het raadslid pleit ervoor om correcte benamingen te gebruiken in het budget voor
het geld waarmee men dit wil realiseren. De burgemeester sluit zich aan bij de schepen en
benadrukt de unanimiteit omtrent het grote belang van de kinderboerderij.
Stemming.
De hiernavolgende besluiten 12 t.e.m. 22 worden goedgekeurd met 22 stemmen ja
De raadsleden Ward Baert, Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen de Brabander
onthouden zich
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P01 perceel 1
ruwbouw werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820
Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28 245,32 EUR excl. btw of
34 176,84 EUR incl. 21% btw;
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/002 AR 221000 van het beleidsitem 075001
Aanpassingswerken gebouwen kinderboerderij van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P01 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 1 ruwbouw”, opgesteld
door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 28 245,32 EUR excl.
btw of 34 176,84 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
13. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 2
dakafwerking binnenzijde - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P02 perceel 2
dakafwerking binnenzijde werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels,
's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19 533,86 EUR excl. btw of
23 635,97 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:

104
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P02 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 2 dakafwerking
binnenzijde”, opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820
Torhout. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 19 533,86 EUR
excl. btw of 23 635,97 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
14. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 3
automatische schuifdeur - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d'
Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P03 perceel 3
automatische schuifdeur werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's
Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9 938,50 EUR excl. btw of
12 025,59 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P03 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 3 automatische
schuifdeur”, opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820
Torhout. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 9 938,50 EUR
excl. btw of 12 025,59 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
15. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij - perceel 4 HVAC en sanitair vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
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Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P04 perceel 4
HVAC en sanitair werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48
te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 39 662,00 EUR excl. btw of
47 991,02 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P04 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 4 HVAC en sanitair”,
opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 39 662,00 EUR excl.
btw of 47 991,02 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
16. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 5
elektrische installatie - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P05 perceel 5
elektrische installatie werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat
48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26 745,15 EUR excl. btw of
32 361,63 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P05 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 5 elektrische
installatie”, opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820
Torhout. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 26 745,15 EUR
excl. btw of 32 361,63 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
17. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 6
dakvlakramen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P06 perceel 6
dakvlakramen werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te
8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20 390,00 EUR excl. btw of
24 671,90 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P06 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 6 dakvlakramen”,
opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 20 390,00 EUR excl.
btw of 24 671,90 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
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Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
18. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 7 levering
materialen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P07 perceel 7
levering materialen werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat
48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24 305,59 EUR excl. btw of
29 409,76 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° a
(limiet van 135 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P07 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 7 levering materialen”,
opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 24 305,59 EUR excl.
btw of 29 409,76 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De levering van de materialen zal worden gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
19. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 8
trapconstructie - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d'
Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P08 perceel 8
trapconstructie werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te
8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15 645,35 EUR excl. btw of
18 930,87 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
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Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/002 AR 221000 van het beleidsitem 075001
Aanpassingswerken gebouwen kinderboerderij van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° a
(limiet van 135 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P08 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 8 trapconstructie”,
opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 15 645,35 EUR excl.
btw of 18 930,87 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
20. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 9
buitenschrijnwerken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P09 perceel 9
buitenschrijnwerken werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat
48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10 104,82 EUR excl. btw of
12 226,83 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P09 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 9 buitenschrijnwerken
”, opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
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algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 10 104,82 EUR excl.
btw of 12 226,83 EUR EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
21. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 10
installatie fotovoltaïsch systeem - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij
d' Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016jc002-P10 perceel 10
installatie fotovoltaïsch systeem werd opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's
Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 31 500,00 EUR excl. btw of
38 115,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
duurzame investeringen gebouwen van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2°
(limiet van 750 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016jc002-P10 en de raming voor
de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 10 installatie
fotovoltaïsch systeem”, opgesteld door de ontwerper, Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48
te 8820 Torhout. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
31 500,00 EUR excl. btw of 38 115,00 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
22. Gebouwen - verbouwen schuur kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 11
stortkosten - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Voor de beraadslaging en stemming over dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder
agendapunt 12.
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwing schuur kinderboerderij d'
Oude Smelterij” werd gegund aan Ceenaeme & Neels, 's Gravenwinkelstraat 48 te 8820 Torhout;
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Overwegende dat de grondwerken door onze technische dienst gebeuren, waarbij we ook instaan
voor het wegvoeren van het puin (perceel 11 stortkosten);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1 404,00 EUR excl. btw of
1 698,84 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/002 AR 221000 van het beleidsitem 075001
Aanpassingswerken gebouwen kinderboerderij van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° a
(limiet van 135 000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Verbouwing schuur
kinderboerderij d' Oude Smelterij - perceel 11 stortkosten”, opgesteld door de dienst openbare
werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 1 404,00 EUR
excl. btw of 1 698,84 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 – De storting van de materialen zal worden gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
23. Facility - aankoop Slowfill-installatie - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Eva Maes betwijfelt of dit snel zal terugverdiend worden. Ze heeft dit uitgerekend. De
duurtijd voor het vullen van de wagens is ook lang. De onderhoudskosten en de keuringskosten
lopen snel op. Volgens haar berekeningen is de terugverdientijd 15 jaar. Raadslid Paul Dieryckx
vraagt zich af of Infrax geen laadstation voorziet. Schepen Joost Cuvelier stelt dat dit niet het geval
is.
Schepen Blomme bevestigt de lange vultijd. De werking laat dit echter toe. Volgens onze
berekeningen loopt de terugverdientijd tot 6 à 8 jaar. Schepen Joost Cuvelier wijst ook op de
lagere kostprijs van het aardgas voor de stad. Schepen Elsie Desmedt benadrukt ook nog eens de
milieueffecten en het gegeven dat dit een duurzaam voertuig is met propere brandstof.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het openbare bestuur in het kader van een duurzaam wagenpark 5 voertuigen
heeft aangeschaft die CNG (Aardgas) als hoofdbrandstof gebruiken;
Overwegende dat CNG 95% minder fijne deeltjes uitstoot en 30% minder CO2 uitstoot t.o.v. diesel
of benzine is dit voor lichte vrachtwagens één van de meeste milieuvriendelijke brandstoffen,
bijgevolg zullen bij de vernieuwing van het wagenpark wellicht nog meer dieselvoertuigen
vervangen worden door CNG-voertuigen;
Overwegende dat CNG wordt geleverd via de bestaande gaspijpleidingen. Er komt op die manier
dus geen enkel transport aan te pas.
Overwegende dat INFRAX een raamcontract heeft met Ballast Nedam IPM NV voor de aankoop van
CNG Slow fill installaties en dat de stad kan aansluiten bij dit raamcontract;
Overwegende dat er in de parkeergarage van het stadskantoor plaats voorzien is om
stadsvoertuigen te parkeren en om een dergelijke installatie op reglementaire wijze te plaatsen.
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 14.462,81 EUR (excl. btw) of 17.500,00 EUR
(incl. btw);
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Gelet op het krediet voorzien onder enveloppe 2014/8, subproject 2014/8/001 AR 221000 van het
beleidsitem 011000;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 22 augustus 2017, conform artikel
160 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135 000,00 EUR excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Over te gaan tot aankoop van een CNG slowfill-installatie ten behoeve van het
wagenpark van de stad voor een bedrag geraamd op 14.462,81 EUR (excl. btw) of 17.500,00 EUR
(incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder subproject enveloppe 2014/8,
subproject 2014/8/001 AR 221000 van het beleidsitem.
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund via het raamcontract van INFRAX.
Artikel 3 - De gas aansluiting tot aan de slowfill-installatie en de noodzakelijke aanpassingen aan
de elektrische installatie zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 4 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
24. Emancipatiebeleid - ondertekening regenboogcharter
Bespreking.
Raadslid Steve Becelaere stelt dat zijn fractie akkoord is maar heeft toch zijn bedenkingen bij een
aantal concrete voorstellen. Onder andere het zebrapad is iets eigenaardig en hij vraagt zich af of
het wel wettelijk is. De waarnemende burgemeester kent zo'n zebrapad in Antwerpen.
Raadslid Ward Baert kent het begrip gender-exclusieve toiletten niet.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat Rebus, in samenwerking met Cavaria en de Provincie West-Vlaanderen, zes
strategische doelstellingen heeft vastgelegd in een "Regenboogcharter";
Overwegende dat de gemeente door ondertekening van dit charter zich engageert om enkele
strategische doelstellingen op te nemen in het beleid om ervoor te zorgen dat iedereens rechten
worden bewaakt en dat iedereen zich veilig en aanvaard voelt ;
Overwegende dat het ondertekenen van het charter zichtbaarheid geeft aan het ondersteunend
beleid van de gemeente ten overstaan van holebi- en transgenderpersonen;
BESLUIT:
Enig artikel- Het "Regenboogcharter" van Rebus, Cavaria en de Provincie West-Vlaanderen goed te
keuren en te ondertekenen, en formuleert voor de uitvoering volgende acties:
1. WE MAKEN DE BURGERS BEWUSTER EN INFORMEREN
2. WE VERZAMELEN KENNIS EN OMRINGEN ONS MET EXPERTEN
3. WE ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN HOLEBI- EN TRANS*PERSONEN IN ONZE STAD
4. WE VERHOGEN DE GELIJKE KANSEN EN DE VEILIGHEID IN ONZE STAD
5. WE HEBBEN AANDACHT VOOR HOLEBI- EN TRANS*PERSONEN IN ONS AANBOD EN IN ONZE
BEELDVORMING
6. WE HEBBEN ELKAAR NODIG, WE DOEN DIT SAMEN
25. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- groepsaankoop elektrische fietsen
De heer Bertrand Vander Donckt heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
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"De elektrische fiets zit in de lift. De e-fiets wordt steeds belangrijker voor woon-werkverkeer. Met
de elektrische ondersteuning wordt immers meer dan vijftien kilometer naar het werk fietsen voor
veel mensen haalbaar. Torhout zet zich in om zijn fietsinfrastructuur te verbeteren, denk maar aan
de Oostendestraat, Fiets-o-strade, Rozeveldstraat en binnenkort de Kortemarkstraat. Deze degelijke infrastructuur geeft de fiets als middel voor woon-werkverkeer alvast een spreekwoordelijke
duw in de rug.
De kostprijs van de elektrische fiets blijft echter een belangrijke drempel. Een groepsaankoop kan
drempelverlagend werken. Vandaar ons voorstel dat Torhout hiertoe het initiatief neemt. Torhout
kan hier een beroep doen op de dienstverlening van Infrax als opdrachtencentrale. Infrax staat
namelijk volgens de op 3 november 2014 ondertekende “engagementsverklaring voor een beter
klimaatbeleid” - tussen de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Eandis en Infrax - in voor de
groepsaankoop voor duurzame voortuigen. In de opdracht kan Infrax aan de leverancier een
samenwerking opleggen met de lokale fietshandelaars zodat we deze zeker niet vergeten.
Deze groepsaankoop hoeft trouwens geen louter Torhouts initiatief te zijn. Torhout kan hier een
voortrekkersrol spelen om samen met alle gemeentes die aangesloten zijn bij het gezamenlijk
duurzaam energieplan voor de groep Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (Torhout,
Blankenberge, Zuienkerke, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Damme en Knokke-Heist) in
te tekenen voor een groepsaankoop. Als alle gemeente hieraan deelnemen, kunnen er ongetwijfeld
betere voorwaarden voor de inwoners en personeelsleden bedwongen worden, niet alleen wat
kostprijs betreft, maar ook voor herstellingen en onderhoud.
Binnen het energieplan hebben reeds een aantal gemeentes, waaronder Torhout, ingezet op de
provinciale actie Testkaravaan. Met deze actie kunnen gemeentelijke personeelsleden een aantal
weken alternatieven voor de wagen uittesten zoals elektrische fietsen, bakfietsen, …
De resultaten van deze actie tonen aan dat de woon-werkcampagne in zijn opzet is geslaagd. Hier
kwam de elektrische fiets als grote winnaar uit de bus: het aandeel in het gamma duurzame
vervoersmiddelen die de overstappers gebruiken, bedraagt 47,06%.
Het is dus tijd om een stap verder te gaan en een groepsaankoop te organiseren, zodat we samen
nog meer kunnen inzetten op duurzame mobiliteit en zo ook het reduceren van CO2 in kader van
het burgemeesterconvenant.
De gemeente Duffel gaf in het recent verleden reeds het goede voorbeeld, net zoals “Waaslandklimaatland”. Laat ons Torhout aan deze lijst toevoegen!"
Raadslid Ward Baert vindt het voorstel van Groen toch geen zo'n goed idee. Hij wijst op de grote
verschillen qua elektrische fietsen en ook de kwaliteit is niet altijd gegarandeerd. Daarom vindt hij
een samenaankoop niet wenselijk voor een dergelijk product.
Raadslid Bertrand Vander Donckt herhaalt zijn vraag en verwijst naar zijn voorstel waar ook sprake
is van de betrokkenheid van de lokale handelaars.
Raadslid Ward Baert meent dat het niet de taak van de overheid is om een dergelijke
groepsaankoop te organiseren.
Schepen Elsie Desmet herinnert dat de stad Torhout in 2016 nam deel aan de Testkaravaan van de
provincie. Dit was een groot succes! Heel wat werknemers testten toen duurzame woon-werk
vervoermiddelen uit waaronder de elektrische fiets. De werknemers werden ook bevraagd over de
manier waarop zij zich verplaatsen naar het werk. Met deze resultaten, zijn we aan de slag gegaan
om meer van onze werknemers op een duurzame manier naar het werk te krijgen.
Uit de resultaten blijkt dat we het niet slecht doen! We hebben veel minder wagengebruikers, iets
minder openbaar vervoer gebruikers en veel meer fietsers in vergelijking met het Vlaams
gemiddelde. Maar er is nog potentieel om zeker deze laatste uit te breiden en dus de groep van
wagengebruikers te doen dalen.
Momenteel verplaatsen reeds 61 personeelsleden zich met de fiets naar het werk. Dit komt neer op
33,50% van onze mensen. Voor de klassieke fiets beschikken we onder ons personeel echter nog
over een potentieel van 24,18%. Dit wil zeggen dat er momenteel nog 44 personeelsleden wonen
binnen een fietsbare woon-werkafstand van maximaal 5 km van het werk en met de eigen wagen
naar het werk komen. Voor de elektrische fiets beschikken we onder ons personeel nog over een
potentieel van 18,86%, dus ongeveer een vijfde. Concreet wil dit zeggen dat er momenteel nog 34
personeelsleden zijn die wonen binnen een woon-werkafstand van 5 tot 15 km van het werk en
met de eigen wagen en vaak alleen naar het werk komen.
Met deze resultaten wille we meer van onze werknemers op de fiets krijgen. Gezien de populariteit
van de e-fiets kozen we er binnen de werkgroep duurzaam vervoer voor om ons te richten op de
elektrische fiets.
Welke acties organiseerden we tot nu toe en welke komen er aan?
Testkaravaan: uittesten van duurzame vervoermiddelen + de mogelijkheid om met korting
een fiets aan te kopen.
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-

Deelname aan de Car Free Day op 21 september: elke deelnemer krijgt 's middags een gratis
gezond belegd broodje en een stuk fruit en neemt deel aan een tombola.
De poule van dienstfietsen wordt dit jaar nog uitgebreid met 1 elektrische fiets.
Vanaf 2018 wordt er jaarlijks een budget voorzien om 1 huidige dienstfiets te vervangen door
hetzij 2 klassieke fietsen of 1 elektrische fiets.
Voor het team Proper Torhout wordt er een elektrische bakfiets aangekocht waarmee ze zich
duurzamer en wendbaarder kunnen verplaatsen als zij zwerfvuil gaan opruimen.
Actie "duurzaam vervoer": van 21 september 2017 tot 21 maart 2018; alle werknemers die in
deze periode (begin van de herfst tot begin van de lente) minimum 50% van hun woonwerkverplaatsingen op een duurzame manier uitvoeren, mogen op het einde van de actie een
prijs uitkiezen. In de prijzenpot zullen volgende prijzen aangeboden worden : regenbroek,
fietstassen, fietshelm, paraplu, 10-rittenkaart De Lijn, Keycard NMBS, …
Daarnaast zijn we al een tijdje bezig te onderzoeken hoe we een groepsaankoop van elektrische
fietsen kunnen organiseren waarbij we kwaliteit en gebruiksgemak kunnen bieden aan de koper.
De mogelijkheid om fietsen aan te kopen met korting nadat de Testkaravaan was langs geweest
was geen succes. Met de groepsaankoop die Infrax aanbiedt, krijgen de werknemers een korting
van 12% bij Cyclobility. Voordelen zijn dat dit voor de stad weinig administratief werk met zich
meebrengt, alles gebeurt via Infrax; nadelen die wij zien, zijn dat er voorlopig geen
testmogelijkheden zijn en er geen onderhoudscontract is inbegrepen.
Daarnaast hebben we reeds een groepsaankoop via onze eigen mobiliteitsdienst overwogen. Zo
kunnen we de plaatselijke fietsenhandelaars betrekken, zal er een eigen keuze van fietsen mogelijk
zijn, kunnen we werken met een onderhoudscontract en kunnen fietsen plaatselijk getest worden.
Momenteel onderzoeken we deze piste verder in samenspraak met de lokale fietsenhandelaars.
Sowieso zal dit heel wat administratief werk bezorgen voor onze diensten. Vandaar dat wij ook de
vraag zullen stellen aan de WVI en de provincie om de mogelijkheden te bekijken om samen een
groepsaankoop bij lokale fietsenhandelaars te organiseren.
In de voorbeelden die u aanhaalt in uw vraag, nl. Waasland-Klimaatland en de groepsaankoop van
Duffel, Mechelen, Lier en Willebroek doet men eveneens een beroep op een externe organisatie,
een studiebureau in het ene voorbeeld en de intercommunale IGEMO, in het andere voorbeeld om
deze samenaankoop te organiseren. Op die manier is het mogelijk dit open te stellen niet enkel
voor de werknemers van onze stad, maar eveneens voor de inwoners van onze stad.
- stand van zaken masterplan De Moertjes
De heer Ruben Vangheluwe heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Tijdens de zomermaanden zijn wij met Groen huisbezoeken gaan doen in verschillende wijken en
op de wijk de Goede Herder en de Moertjes kwam heel vaak terug dat de mensen in de wijk niets
meer horen over de geplande woonuitbreiding op de Moertjes.
Vandaar volgende twee vragen:
- Wat is de stand van zaken betreffende de woonuitbreiding van ‘de Moertjes’? Hoe staat het nu
met het masterplan en verdere aankoop van gronden e.d.? Waar zitten we in de procedure? Graag
een overzichtelijk antwoord.
- Voorziet het bestuur in de toekomst een degelijke formele vorm van informatie naar de buurt
toe? Wij vinden het informeren van de omwonenden vanuit het bestuur heel erg belangrijk in zo’n
dossier en betreuren de gang van zaken. We hopen dan ook dat hierin snel verandering komt. De
burgers en zeker de bewoners hebben recht op een duidelijke stand van zaken."
Schepen Rita Dewulf stelt dat in de wintereditie van Sparrensprokkels 2016 nog een artikel werd
gepubliceerd over de stand van zaken van het woonuitbreidingsgebied. De ontwikkeling van de
Moertjes vraagt zeer gedegen studiewerk en deze heeft vertraging opgelopen. Dit is niet erg, want
we willen dit goed doen. Enorm belangrijk voor de wijk en voor Torhout. De belangrijkste aspecten
zijn water, mobiliteit en sociale woningen. Momenteel kijken we uit naar de analyse van Aquafin
om de afstemming i.v.m. de riolering te bekijken. Ook omtrent sociale woningen zijn er nog
gesprekken. De ontwikkelaars zijn akkoord om 10% te voorzien maar over de praktische
uitwerking zijn er nog gesprekken lopende. We hopen in het najaar over resultaten van de twee
studies te kunnen beschikken en daarna is er natuurlijk terugkoppeling voorzien met de
ontwikkelaars, de bevolking en de gemeenteraad. Op heden zijn er geen officiële procedures
lopende. Wij gaan sowieso eerst naar de bevolking en dan pas zullen we de officiële procedures
opstarten. Het is niet de bedoeling, om op de klassieke manier een RUP of inrichtingsplan op te
maken en dit dan te gaan voorstellen aan de omwonenden. Eerder zouden we de piste bewandelen
zoals in Oostkamp toegepast is. Namelijk met de aanstelling van een projectregisseur die een team
van deskundigen verzamelt en op korte tijd, met alle beschikbare informatie en inspraak van de
omwonenden een masterplan opmaakt. De praktijk wijst uit dat dit op bijval kan rekenen van de
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omwonenden, de ontwikkelaars en het beleid. We zijn tevens van plan om met de Vlaams
Bouwmeester in gesprek te gaan over het dossier. We houden u verder op de hoogte.

- gesubsidieerde fietspaden
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"De Vlaamse overheid reserveert elk jaar 10 miljoen euro om lokale fietsinvesteringen aan te
moedigen. Tot nu toe raakten die beschikbare middelen vaak niet op, omdat gemeenten slechts
80% van de totale kosten konden recupereren via subsidies. Die drempel bleek in budgettair
moeilijke tijden voor veel gemeenten te hoog. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt het
nu voor lokale besturen gemakkelijker om te investeren in fietsinfrastructuur. Sommige
fietsinvesteringen op lokale wegen worden tot 100% terugbetaald door de Vlaamse Overheid. De
lokale besturen krijgen 100% subsidiëring voor infrastructuurwerken op lokale wegen die een
gewestweg kruisen. Het gaat bijvoorbeeld om een fietsbrug of een fietstunnel. Bovendien komen
ook andere fietsinvesteringen in aanmerking voor Vlaamse steun. Zo kunnen lokale besturen
tweerichtingsfietspaden verbreden tot drie meter (de limiet lag voorheen op twee meter). Ook
studiekosten en grondverwervingskosten zijn nu subsidieerbaar
Vraag:
Zal Torhout hieromtrent projecten indien?
Zo ja, welke en met welke timing?"
Schepen Eddy De Ketelaere deelt mee dat tijdens de zitting van de Vlaamse regering van 14 juli
2017 het kabinet van Minister Weyts een ontwerp van besluit heeft aangeboden tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse regering van 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende
de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid
aangeboden. Dit ontwerp is echter nog niet goedgekeurd en momenteel wordt het advies
ingewonnen van de Vereniging Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Op een precieze datum van
goedkeuring van dit besluit is er nog geen zicht. Het gaat nog steeds over fietspaden gelegen op
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk waarvoor een fietsfondsdossier moet aangemaakt
worden. In het nieuwe ontwerp worden ook de fietssnelwegen opgenomen wat vroeger niet het
geval was. Momenteel is stad Torhout volop bezig met de uitwerking en uitvoering van een
fietssnelwegdossier spoor 3 naast de spoorlijn 66 Brugge - Kortrijk en in dit dossier zal dan ook
een subsidiering aangevraagd worden voor de ondertunneling van het fietspad t.h.v. de dwarsing
met de R34 bij het Vlaams Gewest. Voor de ondertunneling onder het spoor werd een EFRO
subsidie aangevraagd van 40% van de geraamde kosten, ook door de Vlaamse overheid werd een
cofinanciering (twv 196.554 euro) toegezegd voor de realisatie van deze tunnel. De bepalingen
betreffende de subsidies voor studiekosten en grondverwervingen zijn heel specifiek in het nieuwe
ontwerp en zijn zeker niet voor alle dossiers van toepassing. Bv. grondverwervingen zijn enkel
subsidieerbaar voor sommige fietssnelwegen (en geen gewone fietspaden) die door de minister
worden aangewezen. Ook hangen de subsidies voor de studiekosten af van het soort dossier en het
soort overeenkomst tussen de Vlaamse en lokale overheid. Concrete projecten kunnen pas
ingediend worden na de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering wat nu nog niet aan
de orde is.
- glasbol Leiestraat
Mevrouw Martine Vanwalleghem heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Meerdere bewoners van de Leiestraat hebben ’s nachts overlast van het storten van glas in de
glasbol. Het reglement is duidelijk en staat ook op de glasbol (tussen 20.00 en 08.00 uur geen glas
ingooien a.u.b.).
Kan er meer toezicht gehouden worden op het respecteren van het reglement?"
Schepen Elsie Desmet stelt dat de raad net het politiereglement betreffende het ophalen van
huishoudelijke afvalstoffen heeft goedgekeurd. Daarin is opgenomen dat er geen glas mag
gedeponeerd worden in de glascontainers tussen 20.00 en 08.00 uur 's morgens. Dit staat
eveneens vermeld op de glasbollen zelf. We zullen vragen aan de politie om extra toezicht te
houden op het toepassen van dit reglement specifiek voor de glasbol in de Leiestraat. We kunnen
onmiddellijk ook meegeven aan de politie dat het vooral een probleem is tussen 3.30 en 4.30 uur
s nachts. Aan MIROM zal ik de vraag stellen of het ledigen van de glasbol op een later tijdstip kan.
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Intussen worden er camera's ingezet bij de glasbollen om sluikstorters op te sporen. De eerste
resultaten zijn intussen gekend. In totaal werden reeds 8 vaststellingen gedaan: 2 Herderstraat, 5
Sint-Henricus en 1 in de Industrielaan. Deze beelden werden aan de politie bezorgd voor verdere
opvolging. De camera’s werden voor het eerst geplaatst op 12/06/2017; tot en met augustus
waren er 85 filmdagen (met de verschillende camera’s), wat neerkomt op 0,66 vaststellingen per
filmweek. We keurden zonet ook de inzet van camera's goed voor sluikstort. Momenteel wordt de
eerste camera uitgetest in Roeselare, daarna volgt Torhout. Naast deze camera worden er dit jaar
nog 2 camera's aangekocht. Volgend jaar zullen nog eens 7 extra camera's worden aangekocht in
de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. De beelden van deze camera's zullen ook kunnen gebruikt
worden om mensen die zich niet houden aan het politiereglement, op te sporen. Daarnaast blijft
Torhout, samen met onze afvalintercommunale, inzetten op sensibilisatie. Afval hoort enkel thuis in
de vuilbak en nergens anders.
- reglement Torhoutbon
Mevrouw Martine Vanwalleghem heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Hierbij een voorstel om het reglement van de Torhoutbon aan te passen.
Een groot deel van de aangekochte Torhoutbonnen wordt niet geconsumeerd. Kan de
geldigheidsduur van de bonnen en de inruilperiode voor de handelaars niet verdubbeld worden?
Voor de vele bonnen die nog bij de mensen in de schuif liggen en die al vervallen zijn zou er een
actie op til kunnen gezet worden. Tweemaal per jaar (kerstperiode en batjes) zou men aankopen
kunnen doen met vervallen bonnen (die zijn toch betaald) om een extra boost te geven aan het
winkelapparaat te Torhout. De winkeliers kunnen dan natuurlijk ook deze bonnen teruggestort
krijgen van de Stad (inruilperiode voor de vervallen bonnen max bv1 maand).
Terzijde : op de website van Stad Torhout onder punt registreren wordt er nog altijd verwezen naar
Marc Logghe, het adres en e-mailadres zijn ook verouderd. Gelieve dit aan te passen aub.
De burgemeester stelt dat de Torhoutbon een groot succes (40.000 euro) is. Het loopt goed en er
zijn zeer weinig klachten, integendeel. Er kan altijd bijgestuurd worden, dit kunnen we bespreken
in een volgende raad voor lokale economie. De geldigheidsduur is nu 12 maanden + 3 maanden
inwisseltijd voor de handelaars zelf. Het verlies valt mee. 6.4% van de bons wordt niet opgehaald.
We doen dit al tijdens de batjes. Bedoeling van de Torhoutbon is niet om er winst op te maken,
maar een rechtstreekse steun voor onze handelaars.
Pagina op de website werd over het hoofd gezien, ondertussen zijn de aanpassingen gebeurd.
26. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- windmolens
De heer Ward Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Onlangs diende de NV Elicio bij de gemeente een verzoek in voor de oprichting van twee
windturbines aan de Roeselaarseweg. De stad Torhout weigerde zowel de milieuvergunning als de
bouwvergunning toe te kennen. De provinciale overheid keurde die echter wel goed. Vraag blijft
welke provinciale ambtenaar nagegaan heeft of wat de NV Elicio in haar aanvraag beweert,
inderdaad met de werkelijkheid ter plaatse klopt... Of is de provinciale 'werkelijkheid' anders dan
die van onze ambtenaren?
Om tegen de toegekende bouwvergunning in beroep te gaan nam het college - uiteraard terecht een advocaat in de arm. Tegen de milieuvergunning gingen ze evenwel niet in beroep. Waarom
niet? Mijns inziens bestaan er ook wat het milieu betreft en de leefbaarheid van de omgeving voor
zowel mens als dier, terechte bezwaren."
Vooreerst wilt schepen Elsie Desmet duidelijk stellen dat het stadsbestuur resoluut de kaart trekt
van groene en duurzame energie. We volgen hiermee de lijn en de visie van Vlaanderen en de
provincie. Duurzame energie, maar dan wel op geschikte locaties, dit zijn voor ons locaties waar er
een draagvlak aanwezig is bij de burger. Daarnaast willen we ook effectieve burgerparticipatie en
dit van bij het begin van het hele proces.
De schepen geeft eerst wat verduidelijking de verschillende procedures.
Voor het windturbineproject in Torhout dient NV Elicio een milieuvergunning aan te vragen en een
stedenbouwkundige vergunning. De milieuvergunning dienen zij aan te vragen bij de provincie
West-Vlaanderen, over de stedenbouwkundige vergunning beslist de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Aan het stadsbestuur wordt wel enkel advies gevraagd voor zowel de milieuvergunning als de stedenbouwkundige vergunning. Zowel voor de milieuvergunning als voor de
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stedenbouwkundige vergunning gaven we als stadsbestuur een negatief advies omwille van het feit
dat we wilden dat men rekening hield met een aantal bezorgdheden en omwille van de locatie.
Informatie die te vinden is in publieke documenten:
Voor de milieuvergunning gaf het College van Burgemeester en Schepenen een ongunstig advies
aan de Bestendige Deputatie op 23 februari 2017.
Vanuit het college werd aan de provincie gevraagd om bij de beoordeling van het
milieuvergunningsdossier grote aandacht te besteden aan:
De veiligheid van de gebruikers op het toekomstige fietspad, vooral mogelijke ijsval baarde
ons zorgen en mogelijke conflicten rond gebruik;
De aspecten inzake geluidshinder extra te onderzoeken;
De mogelijke belemmeringen inzake de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein en
het fietspad.
Op 31 maart 2017 ben ik, als verantwoordelijke schepen van leefmilieu, samen met de heer Bert
Desendere, ons diensthoofd omgeving, de bezorgdheden van het stadsbestuur inzake de
milieuvergunningsaanvraag gaan toelichten bij de provinciale milieuvergunningscommissie.
- Veiligheid toekomstig fietspad: als door een ijsdetectiesysteem een windturbine stilvalt, kan er
nog steeds ijs op de wieken ontstaan. Bij het smelten, kunnen er dus stukken ijs naar beneden
vallen die in dit geval zouden terecht kunnen komen op fietsers. Ook het gebruik van de
fietssnelweg als onderhoudsweg voor de windturbines kan niet.
- Wat betreft de geluidstudie werd er door de stad in haar advies gevraagd dit nauwkeurig te
bekijken. Zowel voor geluid als voor slagschaduw zijn er bepalingen voorzien in de VLAREM, de
exploitant dient zich hieraan te houden. De stad heeft de provincie gevraagd alle toegevoegde
informatie en studies rond geluid en slagschaduw met de nodige extra aandacht te
onderzoeken.
Elke
provincie
heeft
een
provinciale
milieuvergunningscommissie.
Deze
provinciale
milieuvergunningscommissies hebben o.a. als taak de deputaties te adviseren over de ingediende
milieuvergunningsaanvragen. De samenstelling van de provinciale milieuvergunningscommissies
werd decretaal vastgelegd. De Vlaamse milieuadministraties, zoals het vroegere LNE (departement
Leefmilieu Natuur en Energie, nu departement Omgeving) afdeling Milieuvergunningen, VMM
(Vlaamse Milieumaatschappij), VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en OVAM (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij), alsook AROHM (administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen) en de administratie Gezondheidszorg kregen de decretale
verplichting de milieuvergunningscommissies deskundig te adviseren over de dossiers waarvoor zij
adviesbevoegd zijn. Doordat op die manier de knowhow en de deskundigheid van heel wat
verschillende instanties in de Provinciale Milieuvergunningscommissie zijn vertegenwoordigd kan
met een gedegen kennis en ervaring een milieudossier in al zijn aspecten (planologisch,
milieuhygiënisch…) worden geadviseerd.
Op 29 juni 2017 heeft de deputatie een beslissing in dit dossier genomen. Zij keurden de
milieuvergunning goed. Wie de beslissing van de deputatie heeft doorgenomen, zal hebben
gemerkt dat zij weldegelijk rekening hebben gehouden met onze vragen en bezorgdheden. Zo
werden er twee bijzondere voorwaarden opgelegd door de deputatie.
1. Het maximale geluidsvermogen van de windturbines bedraagt 104,5 dB(A). Tijdens de avond
en de nacht zijn bridageschema’s (op een lager vermogen laten draaien = minder
geluidsvermogen) noodzakelijk om aan de geluidsnormen te voldoen. Op het ogenblik van in
bedrijfsstelling
moet
de
exploitant
dit
bridageschema
opsturen
naar
de
milieuvergunningverlenende overheid, de Afdeling Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen,
buitendienst West-Vlaanderen.
2. Bovenop de voorziene maatregelen inzake ijsdetectie dienen de windmolens voorzien te zijn
van blade-heating (verwarming van de wieken) zodat ijsvorming op de rotorbladen wordt
vermeden.
Voor het gebruik van de fietssnelweg voor het onderhoud van de windturbines verwijst de
deputatie naar de stedenbouwkundige vergunning. Dit hoort niet tot de materie van een
milieuvergunning, wel van een stedenbouwkundige vergunning.
Aangezien de deputatie tegemoet is gekomen aan onze bezorgdheden op milieuvlak heeft het
College van Burgemeester en Schepenen dan ook beslist op 13 juli 2017 enkel in beroep te gaan
tegen de stedenbouwkundige vergunning en niet tegen de milieuvergunning.
Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat het stadsbestuur volop willen inzetten op groene en
duurzame energie. Maar dan wel op geschikte locaties, dit zijn voor ons locaties waar er een
draagvlak aanwezig is bij de burger. Een tweede aspect dat voor ons bijzonder belangrijk is, is de
mogelijkheid tot participatie van de burger en dit vanaf het begin van het hele proces.
Vandaar dat wij nooit getwijfeld hebben om in te stappen in de regionale actie die werd
opgenomen in het burgemeestersconvenant, de oprichting van een intergemeentelijke werkgroep
windenergie. De deelnemende gemeenten en steden zijn Beernem, Damme, Jabbeke, Oostkamp,
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Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. De gemeente Oostkamp gaf zich op als trekker voor dit
actiepunt. De bedoeling is om deel te nemen aan een intergemeentelijk overleg over het
afstemmen van een visie rond de komst van windmolens; zoeken naar geschikte locaties voor
windmolens en bij elk windmolenproject erover te waken dat participatie vanuit de burgers
mogelijk moet zijn. Het eerste overleg gaat door op 2 oktober 2017 van 10.00 tot 12.00 uur in
Oostkamp. Elk raadslid kreeg deze uitnodiging doorgestuurd.
- uitstap brandweer
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Via media hebben we gelezen over een uitstap van schepen Rita Dewulf en enkele
brandweerlieden naar Rusland. Was deze trip in samenwerking met de brandweerzone? Met welke
bedoelingen was deze reis? Kunnen we hierover een verslag krijgen en wie zal dit betalen?"
Schepen Rita Dewulf legt uit dat de organisatie BEL2BEL in 2005 is opgericht door de
brandweerkorpsen van Kortemark, Lichtervelde en Torhout. Ria Pattyn (burgemeester Lichtervelde)
is voorzitter, Bernard Diopère (Torhout) is secretaris en Jacky Coopman (Kortemark) is
penningmeester.De vriendschapsbanden tussen het brandweerkorps van Dzerdzinsk en de korpsen
van Kortemark, Lichtervelde en Torhout zijn ontstaan in 2005. Er was toen afgesproken om, om de
2 jaar op bezoek te komen bij elkaar en te leren van elkaar. De brandweerkorpsen van Torhout,
Kortemark en Lichtervelde schonken in het verleden verouderde brandweerwagens onder de
goedkeuring van de gemeenteraden van de 3 gemeenten aan het brandweerkorps van Dzerdzinsk.
In mei bracht een delegatie van de brandweerkorpsen van Kortemark, Lichtervelde en Torhout een
studiebezoek aan de Repuliek Belarus. Tijdens het studiebezoek was er o.a. een ontvangst door de
schepen en een bezoek aan het brandweerkorps van Dzerdzinsk en het Dzerzhinsky Distrit
Historisch museum. Het bezoek aan de historische reconstructie gewijd aan de Dag van de
Overwinning en de tentoonstelling van retro gepantserde voertuigen in de 'Stalin Line' was
indrukwekkend. We kregen een ontvangst door Maksim Shishkanov, regiomanager van 3200
brandweermannen die verantwoordelijk zijn voor een regio van 3.400.000 inwoners van Minsk. Er
was ook een rondleiding in de Universiteit van Civiele Bescherming van het Ministerie van
Noodsituaties van Belarus. Er worden niet alleen brandweerlieden van Belarus opgeleid maar er
komen hier ook brandweerlieden van over de hele wereld opleiding volgen. We kregen ook een
demonstratie van een grote brandweeroefening met o.a. een simulatie van een trein- en
vliegtuigongeval. We eindigden onze studiereis met een bezoek aan het nieuw museum van de
Grote Patriottische Oorlog in Minsk. Alle deelnemers aan de reis naar Belarus hebben zelf hun reis
betaald. Ik heb de vliegtuigreis en hotelkosten: € 598 (1-persoonskamer met ontbijt en vlucht naar
Minsk) zelf betaald, € 450 (2-persoonskamer met ontbijt en vlucht naar Minsk). Deelnemers van
Torhout: Bernard Diopère, Marc Casteleyn, Yoni Casteleyn en Wilfried Gunst. Er waren onkosten
voor de stad, namelijk representiekosten, zijnde 7 handdoeken met het stadslogo à € 9,55, dit
komt neer op een totaal van € 66,85.
- coördinator lokale economie
Mevrouw Ellen de Brabander heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Wij werden op de hoogte gebracht van het ontslag van de huidige projectcoördinator lokale
economie Robyn Thibault. Het is natuurlijk spijtig vast te stellen dat reeds na enkele maanden het
langgezochte witte konijn er reeds de brui aan geeft.
Wij hadden hier enkele vragen omtrent:
- Heeft dit gevolgen voor de subsidiëring van het EFRO project?
- Dhr. Robyn werd aangeworven via een selectiekantoor. Wat was de kostprijs hiervan?
- Een aantal lopende zaken werd on hold geplaatst. Welke zaken betreft dit dan?
Welke stappen heeft de stad reeds ondernomen om snel een vervanger te vinden?"
De burgemeester is blij dat raadslid de Brabander zelf positief staat tegenover onze coördinator.
Enige tijd geleden liet collega Eva Maes zich toch zeer kritisch uit hierover. Hij is verheugd om te
vernemen dat de gedachten geëvolueerd zijn.
Voor het EFRO-project zijn er geen gevolgen. We hebben dit aan de bevoegde instanties laten
weten en het project tijdelijk on hold gezet. Dit komt meermaals voor.
De kostprijs is 11.500 euro, waarvan 80% gesubsidieerd.
Er is een tijdelijke terugslag en we willen hierover correct communiceren. O.m. stickeracactie en
website staan eventjes geparkeerd.
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Er is een nieuwe oproep gelanceerd, kandidaturen kunnen tot 15 september ingediend worden.
Belangrijk is wel dat het nu niet meer om een tijdelijke functie gaat, maar voor onbepaalde duur.
Raadslid Eva Maes wil benadrukken dat zij achter het initiatief staat maar betreurt dat het na 9
maanden al stokt. De burgemeester stelt dat in de korte tijd dat de projectcoördinator actief was
hij toch al meteen een verschil heeft kunnen maken dat erg gesmaakt werd door heel wat
handelaars.
Mondelinge vragen
Raadslid Bertrand Vander Donckt verwijst naar zijn eerdere vraag over de belijning van het
fietspad op het rond punt aan de Industrielaan. Schepen De Ketelaere stelt dat een en ander op de
planning staat . Hij zal het raadslid informeren wanneer dit aan de orde is.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
21.05 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 23 oktober 2017.
Torhout, maandag 11 september 2017
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

