GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 20 NOVEMBER 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.
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Lieselotte Denolf; schepen afwezig voor agendapunt 1, 2, 3
Elke Carette; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3
Jurgen Claus; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4
Ruben Vangheluwe; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 23 oktober
2017 verondersteld te zijn goedgekeurd.
Mevrouw Hilde Crevits, de heer Ruben Vangheluwe, de heer Jürgen Claus; mevrouw Lieselotte
Denolf en mevrouw Elke Carette nemen niet deel aan deze beraadslaging.
2. Mededelingen en infopunten
Er zijn geen mededelingen of infopunten.
3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de organisatie van de
Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 20 oktober 2017 - kennisneming
Bespreking.
Raadslid Ward Baert betreurt dat dit niet op de vorige gemeenteraadszitting werd voorgelegd. De
burgemeester erkent dat dit te laat is. Hij zal de boodschap opnieuw ten aanzien van de diensten
overmaken en stelt dat dit niet voor herhaling vatbaar is.
Mevrouw Hilde Crevits, de heer Ruben Vangheluwe, de heer Jürgen Claus; mevrouw Lieselotte
Denolf en mevrouw Elke Carette nemen niet deel aan deze beraadslaging.
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
134, § 1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 mei 1989 ;
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet ;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2017 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober
2016;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben ;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 13 oktober 2017 tot het nemen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 20 oktober
2017.

4. Wijk-werken: oprichting van en participatie aan een nieuwe interlokale vereniging
"Wijk-Up" voor de organisatie van wijk-werken
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt vast dat op lokaal niveau er geen beheersinstantie meer is. Alles moet
vanuit Brugge gebeuren. Hij vraagt zich af of er hier toch niet iets kan voor gevonden worden.
Schepen Elsie Desmet erkent dit maar verwijst naar de regelgeving.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits en de heer Jürgen Claus nemen niet deel aan deze stemming en
beraadslaging.
Overwegende dat het huidige PWA-systeem eindigt op 31.12.2017 en vanaf 01.01.2018 vervangen
wordt door wijk-werken; bij wijk-werken ligt de regie en de organisatie bij de lokale besturen;
Overwegende dat er, samen met de gemeenten
Beernem, Blankenberge, Brugge Damme,
Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke een nieuwe interlokale vereniging
wordt opgericht, genaamd "Wijk-Up", die de organisatie van wijk-werken voor deze tien
deelnemende gemeenten zal opnemen.
Overwegende dat Stad Brugge zal fungeren als de beherende gemeente van deze nieuwe
interlokale vereniging. De zetel van de vereniging wordt vastgelegd op Burg 12, 8000 Brugge.
Overwegende dat op 06.10.2017 tijdens een overleg met vertegenwoordigers van de 10 lokale
besturen regio Brugge tot een consensus werd gekomen: voor de organisatie van wijk-werken zal
een interlokale vereniging opgericht worden waarbij Stad Brugge zal optreden als beherende
gemeente;
Gelet op de beslissing van 19.10.2017 van het college van burgemeester en schepenen dat voor de
organisatie van wijk-werken een interlokale vereniging zal opgericht worden met zetel te Burg 12
te Brugge, waaraan stad Brugge samen met de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme,
Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke zal deelnemen en waarbij
Stad Brugge zal optreden als beherende gemeente;
Overwegende dat de interlokale vereniging de naam "Wijk-Up" krijgt;
Aan de gemeenteraad wordt het volgende gevraagd:

Om akkoord te gaan met de beslissing om in het kader van wijk-werken samen te werken en
in dit kader de aansluiting bij de nieuwe interlokale vereniging Wijk-Up met zetel in Burg 12,
8000 Brugge te bevestigen.

Zich akkoord te verklaren om de opdracht ‘organisatie wijk-werken’ toe te kennen aan de
interlokale vereniging Wijk-Up vanaf 01.01.2018.

Om akkoord te gaan met de voorliggende beheersovereenkomst met statutaire draagkracht
van de interlokale vereniging Wijk-Up om bovenvermelde te realiseren.

Om een vertegenwoordiger uit het college van burgemeester en schepenen aan te duiden voor
het beheerscomité, en zijn/haar vervanger.
Rechtsgrond(en)

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 29 september 2017 omtrent wijk-werken

Decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking
Dossiernaam
Oprichting van en participatie aan een nieuwe interlokale vereniging "Wijk-Up" voor de organisatie
van wijk-werken
Financiële informatie
Geen financieel visum van toepassing.
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad van Torhout gaat akkoord met de beslissing van het college tot
oprichting van de interlokale vereniging Wijk-Up in het kader van de organisatie van wijk-werken
en bevestigt in dat kader de aansluiting bij Wijk-Up.
Artikel 2 - De gemeenteraad van Torhout gaat akkoord om de opdracht ‘organisatie wijk-werken’
vanaf 01.01.2018 toe te kennen aan de interlokale vereniging Wijk-Up met de zetel in Burg 12,
8000 Brugge.
Artikel 3 - De gemeenteraad van Torhout gaat akkoord met de voorliggende beheersovereenkomst
van de interlokale vereniging Wijk-Up met als doelstelling wijk-werken te organiseren.

Artikel 4 - De gemeenteraad van Torhout benoemt mevrouw Elsie Desmet, schepen uit het college
van burgemeester en schepenen als vertegenwoordiger in het beheerscomité en de heer Paul
Dieryckx als haar plaatsvervanger.
Artikel 5 - De gemeenteraad van Torhout beslist dat er wordt overgegaan tot een afwijking van de
minimumprijs van € 5,95 per wijk-werkcheque voor hun grondgebied en legt hierbij de prijs van
€ 7,45 per cheque vast.

Beheersovereenkomst met statutaire draagkracht Interlokale Vereniging “WijkUp“
Onderhavige overeenkomst tussen de hierna vermelde lokale overheden wordt afgesloten ter
oprichting van een interlokale vereniging . Zij wordt beheerst door de toepasselijke bepalingen van
het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals meermaals
gewijzigd en het decreet van 07.07.2017 betreffende wijk-werken.
De gemeente Beernem met zetel te Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Johan De Rycke, burgemeester en Dhr. Jan Claeys,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 16/11/2017;
De stad Blankenberge met zetel te J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Ivan De Clerck, burgemeester en Dhr. Peter Verheyden,
stadssecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 14/11/2017;
De Stad Brugge met zetel te Burg 12, 8000 Brugge
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Renaat Landuyt, burgemeester en Dhr. Johan Coens
stadssecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2017;
De stad Damme met zetel te Vissersstraat 2a, 8340 Damme
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Joachim Coens, burgemeester en Dhr. Kristof Schotsmans,
stadssecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 23/11/2017;
De gemeente Jabbeke met zetel te Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Daniël Vanhessche, burgemeester en Dhr. Gabriël Acke,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 06/11/2017;
De gemeente Knokke-Heist met zetel te Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
alhier vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens, burgemeester en Mevr. Miet Gobert,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2017;
De gemeente Oostkamp met zetel te Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Jan de Keyser, burgemeester en Dhr. Jan Compernol,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 16/11/2017;
De stad Torhout met zetel te Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Kristof Audenaert, waarnemend burgemeester en Dhr. Tom
Vandenberghe, stadssecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 20/11/2017;
De gemeente Zedelgem met zetel te Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem
alhier vertegenwoordigd door Mevr. Annick Vermeulen, burgemeester en Mevr. Sabine Vermeire,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 23/11/2017;
De gemeente Zuienkerke met zetel te Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
alhier vertegenwoordigd door Dhr. Alain De Vlieghe, burgemeester en Dhr. Franky Goethals,
gemeentesecretaris, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 30/11/2017;
Voormelde partijen hebben de inhoud van de beheersovereenkomst met statutaire
draagkracht vastgesteld als volgt:
HOOFDSTUK 1. Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Beherende gemeente: de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die
de financiële coördinatie van wijk-werken op zich neemt.
Interlokale
vereniging:
een
intergemeentelijk
samenwerkingsverband
zonder
rechtspersoonlijkheid tussen verschillende gemeenten , zoals bedoeld in het decreet van 6
juli
2001
houdende
de
intergemeentelijke
samenwerking,
waarbij
zonder
beheersoverdracht welbepaalde projecten van gemeentelijk en/of bovengemeentelijk
belang kunnen worden uitgevoerd.
Beheerscomité: de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten belast met het
beheer van de interlokale vereniging.
Effectieve leden: maken deel uit van de interlokale vereniging en hebben stemrecht. Ze
kunnen door een plaatsvervanger vervangen worden die hetzelfde mandaat heeft.
Gewone meerderheid: de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen van de
aanwezigen, hetzij in persoon, hetzij via plaatsvervanging, hetzij per volmacht en waarbij
onthoudingen niet in rekening worden gebracht.
Bijzondere meerderheid: 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de
aanwezigen, hetzij in persoon, hetzij via plaatsvervanging, hetzij per volmacht en waarbij

onthoudingen niet in rekening worden gebracht.
HOOFDSTUK 2.
Naam, beherende gemeente en zetel, werkingsgebied, doel, duur en lidmaatschap
Artikel 1. Naam van de interlokale vereniging.
De interlokale vereniging draagt de naam “Wijk-Up”. De term interlokale vereniging zal steeds aan
de
naam of de afkorting worden toegevoegd.
Artikel 2. Beherende gemeente en zetel
Stad Brugge wordt aangeduid als beherende gemeente tot uitvoering van de beslissingen van
het beheerscomité en treedt in die zin op namens de vereniging en haar leden.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8000 Brugge, Burg 12.
Artikel 3. Werkingsgebied
Het werkingsgebied van de interlokale vereniging is geografisch beperkt tot de 10 gemeenten
uit het arrondissement Brugge, zijnde Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke,
Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
Artikel 4. Doel
De vereniging heeft tot doel zich te organiseren als een wijk-werkorganisator zoals beschreven
in het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken.
In het kader van deze doelstelling zal de interlokale vereniging ondermeer volgende
activiteiten organiseren, zoals beschreven in het decreet betreffende wijk-werken:
- De vraag van de gebruiker matchen met een beschikbare wijk-werker die de activiteit kan
uitvoeren in het kader van zijn traject naar werk;
- De competenties van de wijk-werker en de gegevens die relevant zijn voor zijn traject naar
werk, registreren in het systeem van de VDAB, vermeld in hoofdstuk VI, afdeling 3, van
het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd
agentschap
“Vlaamse
Dienst
voor
Arbeidsbemiddeling
en
Beroepsopleiding”;
- Gebruikers zoeken en in een voldoende aanbod van activiteiten in het kader van wijk-werken
voorzien;
- Het platform gebruiken;
- Het verloop van de uitvoering van de activiteiten door de wijk-werker opvolgen, met inbegrip
van het registreren van de activiteiten in het platform;
- Administratieve taken vervullen, met inbegrip van de verwerking van de wijk-werkcheques;
- Gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het gebruik van het platform ondersteunen;
- Informatie verlenen over wijk-werken;
- Het jaarlijks informeren van de gemeente over de uitvoering van het wijk-werken in de
betrokken gemeente.
- Deze lijst is niet limitatief.
Artikel 5. Duur van de vereniging
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, ingaand op
1/1/2018. Drie jaar na de oprichting worden de vorm, inhoud en werking van de
vereniging grondig geëvalueerd door het beheerscomité.
Artikel 6. Het lidmaatschap
De leden van de interlokale vereniging zijn de gemeenten die het lidmaatschap met
een gemeenteraadsbeslissing hebben vastgelegd en deze overeenkomst hebben
ondertekend.
Nieuwe gemeenten en andere publieke en private rechtspersonen die werkzaam zijn binnen het
doel van de vereniging kunnen lid worden van de bestaande vereniging na een gemotiveerde
aanvraag gericht aan de voorzitter van het beheerscomité en enkel bij een positieve beslissing
met bijzondere meerderheid van het beheerscomité.
HOOFDSTUK 3. Het beheerscomité
Artikel 7. De samenstelling van het beheerscomité
Het beheerscomité is samengesteld uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente.
Enkel natuurlijke personen kunnen een deelnemende gemeente vertegenwoordigen.
Elke vertegenwoordiger wordt door de gemeenteraad aangewezen onder het college van
burgemeester en schepenen van desbetreffende gemeente. Voor iedere vertegenwoordiger kan
een plaatsvervanger uit desbetreffende gemeente aangeduid worden.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur
onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden om het mandaat van hun
vertegenwoordiger in te trekken en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aan te duiden.
Alle beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat,
uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval

duiden de deelnemende gemeenten in de loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van
de verkiezingen de nieuwe beheerders aan. Zij treden aan ten laatste op de 1ste werkdag van
april
daaropvolgend. Bij algehele vernieuwing blijven de leden van het beheerscomité in
functie tot nieuwe leden werden aangesteld.
Een vertegenwoordiger van VDAB maakt deel uit van het beheerscomité in de hoedanigheid
van extern adviseur. Hij/zij kan deelnemen aan de vergaderingen, maar kan geen functie
opnemen en heeft ook geen stem.
Van zodra een coördinator wordt aangeduid, neemt hij/zij deel aan elke vergadering en
maakt de notulen op. Hij/zij heeft geen stem.
Artikel 8. De bevoegdheden van het beheerscomité
Het beheerscomité bestuurt de vereniging.
Tot de bevoegdheden van het beheerscomité behoren, op niet-limitatieve wijze:
De algemene coördinatie van de interlokale vereniging;
Het overleggen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd;
Het organiseren van het toezicht op het bereiken van de doelstellingen van de vereniging;
Het opmaken en vaststellen van een huishoudelijk reglement, waarin bepalingen rond de
organisatie en de werkzaamheden van de vereniging worden opgenomen en waarin de
trekkersrol van de beherende gemeente, het voorzitterschap en de financiële
verrekening tussen de leden van de vereniging nader omschreven worden;
Het vastleggen van financiële regelingen met betrekking tot de kosten van de inzet van
het personeel.
Het maken van afspraken m.b.t. financiële regelingen met andere partners;
Het voorbereiden en opmaken van een jaarprogramma en het vaststellen van de begroting;
Het voorleggen van de begroting ter goedkeuring aan de deelnemende gemeenten;
Het opmaken van het jaarverslag en het vaststellen van de jaarrekening;
Het voorleggen van de rekeningen en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raden van
de deelnemende gemeenten;
Het formuleren van voorstellen voor het wijzigen van de overeenkomst met
statutaire draagkracht;
Het wijzigen van de zetel van de vereniging;
Het formuleren van voorstellen over mogelijke addenda;
Het samenstellen van een commissie of adviesraad of stuurgroep indien gewenst;
De communicatie met de deelnemende besturen;
Het vastleggen van de beraadslagingen van het beheerscomité in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter. Deze notulen worden in een register verzameld
en liggen ter inzage op het secretariaat van de interlokale vereniging.
Artikel 9. Voorzitter, ondervoorzitter
Het beheerscomité kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Beide personen
zijn gemandateerd door een verschillende gemeente. De voorzitter en ondervoorzitter worden
benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur.
De voorzitter zit de vergaderingen van het beheerscomité voor en opent en sluit de
vergaderingen. De voorzitter ondertekent de briefwisseling van de vereniging en de verslagen
van de overlegorganen. Hij/zij is bevoegd voor de protocollaire vertegenwoordiging van de
vereniging. De voorzitter kan geen daden van beheer of beschikking stellen.
De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter.
Artikel 10. Werkwijze en quorum van het beheerscomité
Het beheerscomité vergadert minimum vier keer per jaar, na oproeping door de voorzitter,
minstens 14 dagen voor de vergadering per e-mail. De uitnodiging omvat de agenda, tijdstip en
locatie (bij voorkeur telkens in een andere deelnemende gemeente). Minstens twee
deelnemende leden van het beheerscomité kunnen samen schriftelijk de voorzitter verzoeken
om het beheerscomité bijeen te roepen.
Het beheerscomité kan slechts rechtsgeldig vergaderen en beslissen indien de helft plus één van
de leden vertegenwoordigd is, hetzij in persoon, hetzij via plaatsvervanging, hetzij per
volmacht. Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die een
tweede maal op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal
aanwezige vertegenwoordigers. Er wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand,
waarbij in de uitnodiging uitdrukkelijk gewezen wordt op het feit dat het beheerscomité over de
punten die voor een tweede maal op de agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers, plaatsvervangers of volmachten.

Elke vertegenwoordiger heeft één stem. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de
beslissende stem.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen met uitzondering van de beslissingen waarvoor volgens deze beheersovereenkomst
een bijzondere meerderheid vereist is.
Een wijziging van huidige overeenkomst met statutaire draagkracht kan enkel met een
bijzondere meerderheid. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende
gemeenten. Het voorstel is aanvaard indien een bijzondere meerderheid van de deelnemende
besturen instemmen met de wijziging. Indien een gemeente niet reageert binnen de 60 dagen is
de statutenwijziging door deze gemeente als goedgekeurd te beschouwen.
De organisatie van zijn werkzaamheden legt het beheerscomité vast in een huishoudelijk
reglement dat gevoegd wordt bij deze overeenkomst zonder er deel van uit te maken.
Artikel 11. Extern advies
Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig acht uitnodigen tot het
bijwonen van de vergaderingen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. Deze personen
hebben geen stemrecht en kunnen geen bindende adviezen geven.
HOOFDSTUK 4. Personeel
Artikel 12. Inzet van gemeentepersoneel.
De beherende gemeente werft/duidt het personeel aan dat door de beherende gemeente
wordt ingezet ten behoeve van de interlokale vereniging in het kader van de organisatie van
wijk-werken.
De aansturing en het functioneringsbeleid wordt door de beherende gemeente
opgenomen. In functie van de evaluatie van het personeel kan het beheerscomité een
advies verlenen aan de beherende gemeente.
Artikel 13. Bijdragen in de kosten voor inzet van personeel
De kosten voor de inzet van personeel voor de organisatie van wijk-werken komen deels ten
laste van de beherende gemeente, deels ten laste van de interlokale en deels ten laste van
VDAB.
Het beheerscomité legt de effectieve verdeling van de kosten voor de inzet van het personeel in
functie van de organisatie van wijk-werken voor de deelnemende gemeenten vast in een
addendum aan deze overeenkomst, dat deel zal uitmaken van de beheersovereenkomst.
HOOFDSTUK 5. Financieel beheer
Artikel 14. Inbreng van financiële middelen
Vanuit de voormalige PWA vzw’s worden middelen ingebracht. De aanwending van de
ingebrachte middelen zal door het beheerscomité bepaald worden bij de start van de vereniging
en in een addendum dat deel zal uitmaken van deze overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 15. Het beheer van de rekening
De beherende gemeente beheert de rekening van de interlokale vereniging en belast haar
financieel beheerder met alle financiële verrichtingen. De beherende gemeente legt bij elke
bijeenkomst een nota voor met een stand van zaken van de rekeningen.
Artikel 16. Het financieel verslag en bestemming van het resultaat
Elk jaar stelt het beheerscomité de rekening van het afgelopen jaar en het jaarverslag op, die
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het burgemeestersoverleg. Deze documenten kunnen
nadien ook worden voorgelegd aan de colleges of gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.
Deze rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken worden binnen het eerste
kwartaal na afsluiting van het voorafgaande werkjaar overgemaakt. Een werkjaar loopt van
1 januari tot 31 december.
Het eventueel positieve resultaat van de rekening blijft in de vereniging om te worden
aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
Artikel 17. Toezicht op de boekhouding
Elk lid heeft het recht de boekhouding en de rekening van de vereniging te controleren of
hiertoe een persoon aan te duiden.
HOOFDSTUK 6. Informatieverstrekking aan de deelnemers, jaarlijkse evaluatie door de
gemeenteraden.
Artikel 18. Informatieverstrekking aan de deelnemers
Alle beslissingen, alsook de verslagen van de vergaderingen van het Beheerscomité, worden
binnen de veertien dagen aan de leden van het beheerscomité per mail toegestuurd.
Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter
beschikking gesteld.
HOOFDSTUK 7. Uittreding uit de vereniging en vereffening
Artikel 19. Opzeg
De leden kunnen ten vroegste uittreden per 1 januari
2021. De opzeg gebeurt ten laatste op 1 juli 2020.

Na 1 januari 2021 kan pas om de drie jaar uitgetreden worden, mits een opzeg van 6 maanden.
Deze opzeg wordt per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het
beheerscomité op de zetel van de interlokale vereniging.
De uittredende partij heeft geen recht op recuperatie van de ingebrachte
financiële middelen en roerende of onroerende goederen.
Artikel 20. Einde van de vereniging
Indien de meerderheid van de leden het zinvol acht kan het beheerscomité met bijzondere
meerderheid beslissen tot opheffing van de vereniging. Deze beslissing bevat de verdeelsleutel
tot de verrekening van het saldo van de gelden die ter beschikking waren van de vereniging.
Bij ontbinding van de interlokale vereniging wordt door de deelnemers in gezamenlijk akkoord
één of meerdere vereffenaars aangesteld.
Na vereffening worden de resterende baten of schulden onder de deelnemende
gemeenten verdeeld.
Bij het einde van de vereniging eindigt ook het inzetten van gemeentepersoneel van de
beherende gemeente ten behoeve van de vereniging.
HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen
Artikel 21. Overige.
Voor alles wat niet door deze overeenkomst of het huishoudelijk reglement is geregeld, zijn het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het decreet van 7
juli 2017 betreffende wijk-werken van toepassing. In voorkomend geval, of bij andere
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden, neemt het Beheerscomité hierover een gemotiveerde
beslissing.
Aldus gedaan te Brugge, op 01/12/2017, in 10 exemplaren waarvan elk van de voornoemde
partijen één exemplaar heeft ontvangen.
De ondertekenaars:
Voor de gemeente Beernem,
Dhr. Johan De Rycke
Dhr. Jan Claeys
burgemeester
secretaris
Voor stad Blankenberge,
Dhr. Ivan De Clerck
Dhr. Peter Verheyden
burgemeester
secretaris
Dhr. Renaat Landuyt
Dhr. Johan Coens
burgemeester
secretaris
Voor stad Damme,
Dhr. Joachim Coens
Dhr. Kristof Schotsmans
burgemeester
secretaris
Voor gemeente Jabbeke,
Dhr. Daniël Vanhessche
Dhr. Gabriël Acke
burgemeester
secretaris
Voor gemeente Knokke-Heist,
Graaf Leopold Lippens
Mevr. Miet Gobert
burgemeester
secretaris
Voor gemeente Oostkamp,
Dhr. Jan de Keyser
Dhr. Jan Compernol
burgemeester
secretaris
Voor stad Torhout,
Dhr. Kristof Audenaert
waarnemend burgemeester

Dhr. Tom Vandenberghe
secretaris

Voor gemeente Zedelgem,
Mevr. Annick Vermeulen
burgemeester

Mevr. Sabine Vermeire
secretaris

Voor gemeente Zuienkerke,
Dhr. Alain De Vlieghe
burgemeester

Dhr. Franky Goethals
secretaris

5. Intercommunale verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 5
december 2017 - bespreking van de agenda
Bespreking.
Raadslid Ruben Vangheluwe verwijst naar de agenda en vraagt hier toch de nodige aandacht voor
volgende vragen en opmerkingen:

-

De indexering en het feit dat we in de regio van MIROM ondertussen 1000 inwoners extra
hebben, zorgt ervoor dat elke deelnemende partner een hoger bedrag zal moeten betalen. Dat
bedrag wordt geraamd op 150.000 EUR.
Schepen Elsie Desmet stelt dat elke gemeente een vaste bijdrage betaalt per inwoner voor de
Kringwinkel. Op die manier ondersteunen we als gemeente de sociale tewerkstelling in de
Kringwinkel. Na deze verduidelijking van schepen Elsie Desmet, vraagt het raadslid zich af of dit
dan zeker naar de uitbreiding van de sociale tewerkstelling gaat en niet naar andere zaken?
- Ondergrondse glasbollen worden aan 50% gesubsidieerd door Fost Plus. De vraag is of ook
Torhout hier een beroep op heeft gedaan of indien niet, of er plaatsen zijn die in aanmerking
komen om zo’n bol te zetten, gelet op de 50% korting.
Schepen Elsie Desmet stelt dat er wordt bekeken of dit kan bij nieuwe bouwprojecten. o.a.
wordt deze mogelijkheid onderzocht voor de heraanleg van parking Deprez (bouwproject De
Mandel).
- Extra camera’s worden voorzien (naast de 3 al gereserveerde voor 2017), zal Torhout daar ook
een beroep op (kunnen) doen?
Schepen Elsie Desmet stelt dat er tegen eind 2017 drie camera's zullen in gebruik zijn. Voor
2018 worden er nog eens 7 camera's bij aangekocht. Deze camera's worden ingezet in alle
gemeenten van de intercommunale op vraag van de gemeenten. Het spreekt voor zich dat zij
worden ingezet op "hotspots", dit zijn plaatsen waar veel sluikstort / zwerfvuil voorkomt.
- Kan er wat bijkomende uitleg gegeven worden betreffende de restafvalcijfers per gemeente
want er wordt aangegeven dat er daar grote verschillen vastgesteld zijn die niet echt te
verklaren vallen. Voor het beleidsplan van de volgende legislatuur wordt voorgesteld hier verder
onderzoek naar te doen en er wordt 10.000 euro voorzien om zich te laten begeleiden daarin.
Kan er hier meer uitleg over gegeven worden op de volgende gemeenteraad door dit verder te
bevragen op de vergadering van 5 december?
- We zijn als Groenen heel tevreden dat MIROM verder investeert in elektrische fietsen door er
zelf – na een proeftijd met huren – 2 aan te kopen. Gelieve deze boodschap van waardering
over te brengen.
- Begroting per gemeente – even de vraag hoe wij, de raadsleden, deze begrotingen en deze van
het recyclagepark verkrijgen.
Schepen Elsie Desmet stelt dat MIROM Menen bevoegd is voor de recyclageparken. De
begroting voor het recyclagepark wordt door MIROM Menen bezorgd aan de stad, dit wordt
rechtstreeks opgenomen in de begroting van de stad. Zie gemeenteraad van december 2017.
De vragen die niet onmiddellijk kunnen beantwoord worden had raadslid Ruben Vangheluwe graag
uiterlijk op de volgende gemeenteraad verkregen, nadat dit op de buitengewone algemene
vergadering van 5 december is bevraagd door onze stadsvertegenwoordiger, Mieke Verduyn.
Raadslid Eva Maes vraagt om het verslag van de vergadering te krijgen of ter beschikking te stellen
via cobra.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de oproeping van 18 oktober 2017 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van MIROM die zal plaatsvinden op
5 december 2017;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1.
Samenstelling van het bureau.
2.
De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2018.
3.
Begroting van het jaar 2018.
4.
Benoeming bestuurders.
5.
Varia.
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van MIROM die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in
de algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013, gewijzigd op 25 januari 2016 waarbij mevrouw Mieke
Verduyn aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer Hans Blomme als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van MIROM die plaats heeft op 5 december 2017, waarbij een
beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1.
Samenstelling van het bureau.
2.
De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2018.
3.
Begroting van het jaar 2018.
4.
Benoeming bestuurders.
5.
Varia.
Artikel 2 - Mevrouw Mieke Verduyn, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer
Hans Blomme, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met
betrekking tot de bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan MIROM, Oostnieuwkerksesteenweg 121
te 8800 Roeselare.
6. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 21
december 2017 - bespreking van de agenda
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de oproeping van 20 oktober 2017 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van WVI die zal plaatsvinden op 21
december 2017;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs Goderis
(Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe (Izegem)
regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof
Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van WVI die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in de
algemene vergadering voor de legislatuur;
Gelet op ons besluit van 25 januari 2016 waarbij de heer Hans Blomme aangeduid werd als
vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van WVI;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van WVI die plaats heeft op 21 december 2017, waarbij een
beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs Goderis
(Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe (Izegem)
regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof
Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen
Artikel 2 - De heer Hans Blomme, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Pieter
Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen hun

stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot de
bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310
Brugge.
7. Intercommunale verenigingen - Infrax West - buitengewone algemene vergadering
van 4 december 2017 - bespreking van de agenda - bijkomend agendapunt
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt herhaalt zijn vraag van op de vorige gemeenteraadszitting met
betrekking de warmtenetten. Dit zou onderzocht worden. Hij vraagt naar een stand van zaken. De
burgemeester stelt dat dit nu nog niet gebeurd is. Hij neemt dit opnieuw mee.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op ons besluit van 23 oktober 2017 waarbij er goedkeuring verleend wordt aan de punten
vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2017;
Gelet op het bijkomend agendapunt goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Infrax West op 23
oktober 2017;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die er nu uitziet als volgt:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018
2. Begroting 2018 (presentatie als bijlage)
3. Voorlopige resultaten 2017 (presentatie als bijlage)
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte (bijlage)
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage)
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage)
7. Toetreding Infra-GIS - mededeling (bijlage)
8. Toetreding Infra-X-net - mededeling (bijlage).
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies (bijlage)
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44, 3°lid van dit decreet waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van Infrax West die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013, gewijzigd op 25 januari 2016 waarbij de heer Tom
Vanhoutte principieel aangeduid wordt als vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Infrax West die plaats heeft op 4 december 2017, waarbij
een beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018
2. Begroting 2018 (presentatie als bijlage)
3. Voorlopige resultaten 2017 (presentatie als bijlage)
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte (bijlage)
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage)
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage)
7. Toetreding Infra-GIS - mededeling (bijlage)
8. Toetreding Infra-X-net - mededeling (bijlage)
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies (bijlage).
Artikel 2 - De heer Tom Vanhoutte, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer
Pieter Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot
de bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Infrax West, Noordlaan 9 te 8820
Torhout.

8. Plaatsnaamgeving - zijstraat Wijnendalestraat - definitieve beslissing
Bespreking.
Raadslid Ward Baert merkt op dat er in Torhout toch ook wel een Karel Vanwijnendaelstraat mag
bestaan. De burgemeester zal dit voorstel meenemen voor toekomstige opportuniteiten.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
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 besluit van de gemeenteraad van 11 september 2017 waarbij aan de straat aan te
leggen in de verkaveling tussen de Baarsstraat en Wijnendalestraat, uitweg nemend in de Wijnendalestraat, principieel de benaming "Sparrenveld" werd gegeven, naar de oude sparrenbossen in
deze hoek van Wijnendale;
Overwegende dat nopens dit voorstel het voorgeschreven openbaar onderzoek heeft plaats gehad
en dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend;
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;
BESLUIT:
Enig artikel - De straat, aan te leggen in de verkaveling tussen de Baarsstraat en Wijnendalestraat,
uitweg nemend in de Wijnendalestraat, krijgt als definitieve benaming "Sparrenveld", naar de oude
sparrenbossen in deze hoek van Wijnendale.
9. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Consciencestraat/Bliekstraat - tracé
der wegen
Bespreking.
Raadslid Elke Carette vraagt of er voldoende garanties zijn ten aanzien van de omwonenden in
verband met de waterhuishouding.
De schepen Rita Dewulf erkent dit en verwijst naar de bewonersvergadering. Dit is onderzocht en
er is voldoende opvangcapaciteit zodat er geen waterproblemen kunnen ontstaan. De
burgemeester vult aan dat ook de provinciale dienst waterlopen hier positief geadviseerd heeft.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op het verkavelingsontwerp dd. 14.07.2017 opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba
uit Ichtegem, voor gronden eigendom Declerck Luc, Groenestraat 287, Roeselare en familie de
Maere d'Aertrycke, voor wie als gemachtigde optreedt Robann bvba, Roeselaarseweg 12, Torhout,
gelegen nabij de Consciencestraat-Bliekstraat, nl. Consciencestraat 45, kadastraal gekend Torhout
1ste afdeling, sectie A nrs 214a, 214c en Torhout 4de afdeling, sectie D nrs 1843b, 1847g en 1851e;
Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag de aanleg van verkeerswegen en de aanleg van
uitrustingswerken omvat;
Overwegende dat de betreffende gronden gelegen zijn binnen de begrenzing van een
woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Diksmuide-Torhout, goedgekeurd bij K.B. van
05.02.1979;
Gelet op artikel 4.2.17. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het tracé der wegen binnen het verkavelingsontwerp
dd. 14.07.2017 opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba uit Ichtegem, voor gronden
eigendom Declerck Luc, Groenestraat 287, Roeselare en familie de Maere d'Aertrycke, voor wie als
gemachtigde optreedt Robann bvba, Roeselaarseweg 12, Torhout, gelegen nabij de
Consciencestraat-Bliekstraat, nl. Consciencestraat 45, kadastraal gekend Torhout 1ste afdeling,
sectie A nrs 214a, 214c en Torhout 4de afdeling, sectie D nrs 1843b, 1847g en 1851e.

10. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Consciencestraat/Bliekstraat ontwerp van wegenis- en uitrustingswerken
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op het verkavelingsontwerp dd. 14.07.2017 opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba
uit Ichtegem, voor gronden eigendom Declerck Luc, Groenestraat 287, Roeselare en familie de
Maere d'Aertrycke, voor wie als gemachtigde optreedt Robann bvba, Roeselaarseweg 12, Torhout,
gelegen nabij de Consciencestraat-Bliekstraat, nl. Consciencestraat 45, kadastraal gekend Torhout
1ste afdeling, sectie A nrs 214a, 214c en Torhout 4de afdeling, sectie D nrs 1843b, 1847g en 1851e;
Gelet op zijn besluit van heden houdende goedkeuring van het tracé der wegen binnen het
verkavelingsontwerp;
Gelet op het lastenboek, plannen en raming groot 755 685,05 EUR (btw inbegrepen), voor het
uitvoeren van infrastructuurwerken in de verkaveling nabij de Consciencestraat-Bliekstraat,
opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba, Vinkensveldstraat 16, Ichtegem op 14.07.2017;
Overwegende dat de kostprijs der werken volledig ten laste is van de aanvragers;
Gelet op artikel 4.2.17. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het lastenboek, de plannen en de raming groot
755 685,05 EUR (btw inbegrepen), opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba,
Vinkensveldstraat 16, Ichtegem, voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in de verkaveling
nabij de Consciencestraat-Bliekstraat, lastens de aanvragers ingevolge de verkaveling van
gronden, eigendom Declerck Luc, Groenestraat 287, Roeselare en familie de Maere d'Aertrycke,
voor wie als gemachtigde optreedt Robann bvba, Roeselaarseweg 12, Torhout, gelegen nabij de
Consciencestraat-Bliekstraat, nl. Consciencestraat 45, kadastraal gekend Torhout 1ste afdeling,
sectie A nrs 214a, 214c en Torhout 4de afdeling, sectie D nrs 1843b, 1847g en 1851e.
11. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Consciencestraat/Bliekstraat overeenkomst inzake wegenis- en uitrustingswerken
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op het verkavelingsontwerp dd. 14.07.2017 opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba
uit Ichtegem, voor gronden eigendom Declerck Luc, Groenestraat 287, Roeselare en familie de
Maere d'Aertrycke, voor wie als gemachtigde optreedt Robann bvba, Roeselaarseweg 12, Torhout,
gelegen nabij de Consciencestraat-Bliekstraat, nl. Consciencestraat 45, kadastraal gekend Torhout
1ste afdeling, sectie A nrs 214a, 214c en Torhout 4de afdeling, sectie D nrs 1843b, 1847g en 1851e;
Gelet op zijn besluit van heden houdende goedkeuring van het tracé der wegen binnen het
verkavelingsontwerp en van het ontwerp van wegenis- en uitrustingswerken;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt de aanvragers de uitvoering op te leggen op hun
kosten van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen wegenis met daaropvolgende kosteloze
grondafstand en overname door het stadsbestuur;
Gelet op het desbetreffende ontwerp van overeenkomst, opgemaakt tussen het college van
burgemeester en schepenen en de verkavelaar;
Gelet op artikel 4.2.17. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van overeenkomst inzake wegenis- en
uitrustingswerken ingevolge de verkaveling van gronden gelegen nabij de ConsciencestraatBliekstraat, nl. Consciencestraat 45, kadastraal gekend Torhout 1ste afdeling, sectie A nrs 214a,
214c en Torhout 4de afdeling, sectie D nrs 1843b, 1847g en 1851e, opgemaakt tussen het college
van burgemeester en schepenen en Robann bvba.
12. Personeel - academie - algemene afspraken evaluatie gesubsidieerd personeel
onderwijs - wijziging
Bespreking.
Raadslid Ward Baert verwijst naar art.5§3... en stelt voor om de formulering 'op voorhand' te
vervangen door '10 dagen vooraf'. De tekst van het besluit wordt in die zin aangepast.

Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (verder
genoemd decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs), de hoofdstukken Vbis en Vter;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het protocol van 8 november 2017 van het afzonderlijk bijzonder comité;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1
§ 1 De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden
aangesteld in een wervingsambt in zijn instelling.
§ 2 De secretaris wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden
in wervingsambten.
§ 3 De secretaris wordt aangeduid als eerste evaluator van de directeur.
Artikel 2 - De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de
objectiviteit en de eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen.
Artikel 3 - Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en
evaluatiegesprekken een opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis
van zaken en op een objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren
van het personeelslid.
Artikel 4 - De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde
functiebeschrijving voor dat ambt.
Artikel 5
§1 Bij de aanstelling van een personeelslid wordt een planningsgesprek georganiseerd.
§2 Er worden minimaal twee functioneringsgesprekken per evaluatieperiode gehouden.
§3 De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid (per email of brief) uit voor een
functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan. De agendapunten
worden eveneens 10 dagen vooraf uitgewisseld.
§4 Het personeelslid kan (per email of brief) een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek vindt
plaats binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald door de
eerste evaluator.
§5 Van het functioneringsgesprek wordt door de eerste evaluator een verslag opgemaakt. Dit
verslag wordt ondertekend door de eerste evaluator en ter ondertekening voor kennisneming aan
het personeelslid voorgelegd. Het personeelslid en desgevallend de tweede evaluator ontvangen
een kopie. Het verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste)
evaluator.
§6 De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek bij.
Artikel 6
§1 Op de vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming wordt in
elk geval een evaluatiegesprek gehouden.
§2 De eerste evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaal 10
werkdagen op voorhand (per mail of per brief) mee.
§3 De eerste evaluator stelt het evaluatieverslag op. Dit verslag wordt bewaard in het
evaluatiedossier.
Artikel 7 - De eerste evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar de inrichtende macht en
desgevallend naar de tweede evaluator.
13. Academie - filiaalovereenkomst deeltijds kunstonderwijs Zedelgem - goedkeuring
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Zedelgem van 28 september 2017 waarbij de
filiaalovereenkomst wordt goedgekeurd;

Gelet het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 8 november 2017
betreffende de goedkeuring van de filiaalovereenkomst deeltijds kunstonderwijs Zedelgem vanaf 1
september 2018;
BESLUIT:
Enig artikel – De filiaalovereenkomst deeltijds kunstonderwijs Zedelgem zoals opgenomen in
bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
14. Academie - goedkeuring lestijdenpakket schooljaar 2017-2018
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de dienstbrieven vanwege het departement onderwijs, afdeling deeltijds kunstonderwijs
betreffende het toegekend urenpakket voor het schooljaar 2017-2018 voor de Kunstacademie;
Gezien het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 8 november 2017
betreffende de goedkeuring van het lestijdenpakket van het schooljaar 2017-2018;
Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel – Het lestijdenpakket voor schooljaar 2017-2018 van de Kunstacademie wordt als volgt
vastgesteld:
Accordeon
12
Afdeling muziek
AMC
20
AMT
23
AMV
55
Begeleidingspraktijk
12
Cello
6
Contrabas
5
Dwarsfluit
15
Instrumentaal ensemble
22
Gitaar
57
Hobo
10
Klarinet
10
Koor
1
Koperinstrumenten
9
Luisterpraktijk
1
MT
1
Piano
64
Samenspel
18
Samenzang
12,5
Saxofoon
7
Slagwerk
13
Viool
18
Zang
12
Totaal
403,5
AVV
11
Afdeling woordkunst
Drama
2
Voordracht
17
Repertoirestudie
2
Toneel
15
Verbale Vorming
2
Totaal
49
Afdeling dans
Dansinitiatie
8
AAB
10
AT
18
Hedendaagse dans
7
Totaal
43
Pianobegeleiding
20

Pedagogische Coördinatie

23

Totaal
Algemeen totaal muziek, woord en
dans

43
538,5

Afdeling beeld
Pedagogische Coördinatie
Totaal

Algemene beeldende vorming

Beleidsondersteuning

20

14
1
15

Voor volgend jaar is er een reserve van 11 uur hogere graad voor podiumkunsten en 1 uur voor
beeldende kunst.
15. Academie - aanvraag tot programmatie van de hogere graad zang
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de omzendbrief over de programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs en aanvragen
tot afwijking ervan van 23 oktober 2012;
Gelet op de noodzaak om de studierichting zang van de Academie volwaardig uit te bouwen met
een hogere graad;
Gezien het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 8 november 2017
betreffende de goedkeuring tot de programmatie van de hogere graad zang voor het schooljaar
2018-2019;
Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel - Het programmatiedossier met de aanvraag tot de programmatie van de hogere graad
zang zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
16. Academie - aanvraag tot programmatie van het vak instrument harp
Bespreking.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de omzendbrief over de programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs en aanvragen
tot afwijking ervan van 23 oktober 2012;
Gelet op de vraag om de Academie volwaardig uit te bouwen met het vak instrument harp;
Gezien het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 8 november 2017
betreffende de goedkeuring van de aanvraag tot programmatie van het vak instrument harp vanaf
het schooljaar 2018-2019;
Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel - Het programmatiedossier met de aanvraag tot de programmatie van het vak
instrument harp zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
17. Academie - aanvraag tot programmatie van de vestigingsplaats Zedelgem
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.

Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de omzendbrief over de programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs en aanvragen
tot afwijking ervan van 23 oktober 2012;
Gelet op de vraag om de Academie;
Gezien het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 8 november 2017
betreffende de goedkeuring van de aanvraag tot programmatie van de vestigingsplaats Zedelgem
vanaf het schooljaar 2018-2019;
Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel - Het programmatiedossier met de aanvraag tot de programmatie de vestigingsplaats
Zedelgem zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
18. Infrastructuur - herinrichting deel Camiel Meysmanstraat - vaststellen voorwaarden
en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Overwegende dat het aangewezen is de Camiel Meysmanstraat, tussen de Steenstraat en
Kloosterstraat, te vernieuwen, dat de huidige staat van het wegdek en de zijbermen veel te
wensen overlaat;
Overwegende dat deze werken door onze wegendienst wordt uitgevoerd, dat de materialen worden
aangekocht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het asfalteren van de weg wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde
aannemer;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor de herinrichting van de Camiel Meysmanstraat, tussen de Steenstraat en
Kloosterstraat, voor een bedrag geraamd op 111 563,92 EUR, exclusief btw en 134 992,34 EUR,
inclusief btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/1/018 AR 224000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2018;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 26 oktober 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 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het herinrichten van de Camiel Meysmanstraat, tussen de Steenstraat en
Kloosterstraat, voor een bedrag geraamd op 111 563,92 EUR, excl. btw of 134 992,34 EUR, incl.
btw.
Artikel 2 – De aankoop van de materialen en uitvoering van de asfalteringswerken zal worden
gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
19. Parkeerbeleid - leveren en plaatsen van signalisatie ifv het parkeerbeleid centrum
Torhout - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.

Raadslid Martine Vanwalleghem stelt voor om van de gelegenheid gebruik te maken om tegelijk
ook op strategische plekken een extra-vermelding te voorzien over het aantal stappen die te zetten
zijn tot aan bijvoorbeeld de markt.
Schepen Eddy De Ketelaere stelt vast dat dit elders ook gedaan wordt. Hij zal dit verder
onderzoeken.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Overwegende dat het aangewezen is de parkeerborden in de binnenstad te vernieuwen, dat de
huidige borden niet voldoen aan de vigerende wetgeving;
Overwegende dat de uitvoering van deze werken door een gespecialiseerde aannemer zal
gebeuren;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor het leveren en plaatsen van signalisatie in functie van het parkeerbeleid in het
centrum van Torhout, voor een bedrag geraamd op 16 528,93 EUR, exclusief btw en
20 000,00 EUR, inclusief btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/004 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 2 oktober 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 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het leveren en plaatsen van signalisatie in functie van het parkeerbeleid in het centrum
van Torhout, voor een bedrag geraamd op 16 528,93 EUR, excl. btw of 20 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
20. Toelagen - sociaal tarief Torhout - hervaststelling
Bespreking.
Raadslid Laurie Bogaert ondersteunt het voorstel en vindt het een ideaal moment want het is 'de
dag van de internationale rechten van het kind'. Raadslid Elke Carette staat eveneens achter het
initiatief.
Raadslid Bertrand Vander Donckt stelt vast dat ook de scholen vernoemd worden. De schepen
bevestigt dit en verwijst ook naar de academie. Raadslid Bertrand Vander Donckt verwijst
hieromtrent toch naar een ietwat ongelukkige formulering die tot verwarring kan leiden. De
burgemeester stelt voor om dit te bekijken en aan te passen.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Mevrouw Hilde Crevits neemt niet deel aan deze stemming en beraadslaging.
Gelet op het besluit van 22 december 2014 houdende hervaststelling van het reglement sociaal
tarief;
Overwegende dat het opnemen van pleegkinderen in je gezin maatschappelijke waarde heeft;
Overwegende dat het opnemen van een pleegkind in je gezin ondanks de beperkte tussenkomst
van Vlaanderen een financieel engagement vergt, zeker als het kind gaat deelnemen aan
socioculturele activiteiten of als er voor- of naschools kinderopvang nodig is;

Overwegende dat de huidige regelgeving voorziet dat kinderopvang voor pleegkinderen gratis is in
de voorschoolse opvang;
Overwegende dat er op dit moment 17 pleegkinderen in Torhout gedomicilieerd zijn;
Gelet op het krediet voorzien in de begroting onder AR 649100, beleidsitem 094500 (kinderopvang) en AR 649300 beleidsitem 074000 (sport) en AR 649300 beleidsitem 083000 (centra voor
volwassenen onderwijs);
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Het reglement sociaal tarief Torhout wordt als volgt vastgesteld.
Art. 1: Inwoners van Torhout kunnen genieten van een sociaal tarief bij deelname aan activiteiten,
opleidingen, toegangsgelden en huurgelden van de stad en aan sociaal–culturele activiteiten
georganiseerd door Torhoutse verenigingen die het sociaal tarief hanteren en activiteiten die in
Torhout doorgaan georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk en erkende sportfederaties.
Activiteiten voor scholen tijdens de schooluren komen niet in aanmerking.
In geval van co-ouderschap of bezoekrechtregeling komen kinderen, die niet in Torhout zijn
ingeschreven maar regelmatig bij de in Torhout gedomicilieerde ouder verblijven, eveneens in
aanmerking voor het sociaal tarief en dit tot en met de leeftijd van 18 jaar (geldt ook voor Groot
Hersberghe).
Art. 2: De selectie gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Brugge - afdeling
Torhout of door het Sociaal Huis van het OCMW van Torhout.
Art. 3: CRITERIA
Aan de hand van een laatste aanslagbiljet van de belastingen en een recente bewijs van inkomen
wordt het feitelijk gezinsinkomen vastgesteld. De aanvrager dient een bewijs te leveren voor de
vaste kosten (bvb. huishuur, elektriciteit - gas - water, verzekeringen), schulden en een bewijs van
gezinssamenstelling af te leveren.
Indien het beschikbaar leefgeld, dat bepaald wordt door het inkomen te verminderen met de vaste
kosten en of schulden, lager of gelijk is aan 350 euro/maand/alleenstaande volwassene (te
verhogen met 200 euro per maand per inwonende volwassene) en 150 euro/maand/kind, wordt
het sociaal tarief toegekend voor het lopende werkjaar.
Een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Er wordt een verruiming voorzien voor:
a. De bewoners van Tordale, die

Hun domicilie in Torhout hebben, hetzij in de voorziening, hetzij elders in de stad

Meer dan 21 jaar zijn en op wie het gereserveerd inkomen (190,61 euro/md) van toepassing is

Minder dan 21 jaar zijn en voor wie 2/3 van de kinderbijslag in onvoldoende mate de
verblijfskost dekt en die reeds gebruik maken van het medisch of kledijbudget van Tordale

Voorwaarden :
→ de facturatie vanuit Tordale wordt bij de aanvraag overgemaakt
→ bij vermoeden van welstand wordt er geen aanvraag gedaan
b. De bewoners van De Ent
 Aangezien de betalingsstructuur binnen De Ent vrij complex is, kan er voor deze voorziening
moeilijk een bepaalde categorie van gerechtigden gedefinieerd worden
 Residenten van De Ent die in Torhout gedomicilieerd zijn, zullen individueel beoordeeld worden
na voorlegging van de facturatiegegevens
C. Pleegkinderen
 Pleegkinderen die woonachtig zijn in een gezin in Torhout en in Torhout gedomicilieerd
genieten van het sociaal tarief voor de tijd dat ze in Torhout verblijven.
Per werkjaar en per persoon wordt een pasje aangemaakt dat men moet voorleggen om van het
sociaal tarief te genieten. De rechthebbende krijgt ook een overzicht van de verschillende
initiatieven waar het sociaal tarief geldt.
Art. 4: KORTINGEN
Op vertoon van hun pasje sociaal tarief genieten rechthebbenden een onmiddellijke korting van
75% op:
alle activiteiten en opleidingen georganiseerd door de stad
lidgelden en ontleningen in de openbare bibliotheek (geen korting op boetes, fotokopieën,
internetuitprints)
toegangsgeld Mosterdmuseum
tickets voor voorstellingen, films en andere activiteiten ingericht door het Cultuurcentrum in
het kader van de eigen programmering van het Cultuurcentrum.
toegangsgeld stedelijke sportaccommodaties en aankoop sportkaart (alleen bij individueel
gebruik, niet bij club-, school- of groepsverhuur).
lidgelden en meerdaagse uitstappen van het erkend Torhoutse jeugdwerk

lidgeld, sportkamp of stage van de deelnemende sportverenigingen
opvanggeld en inschrijvingsgeld voor activiteiten van de erkende en gemelde initiatieven
buitenschoolse kinderopvang in Torhout met uitzondering van maaltijden
opvanggeld en inschrijvingsgeld van de zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige
onthaalouders die buitenschoolse kinderopvang inrichten op het grondgebied Torhout met
attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin met uitzondering van de maaltijden en
andere extra's.
cursusgeld van TIC
activiteiten die in Torhout doorgaan georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk en
erkende sportfederaties.
Art. 5: ERKENNING
Torhoutse verenigingen en scholen (ook landelijk erkend jeugdwerk en erkende sportfederaties) die
het sociaal tarief willen toekennen moeten jaarlijks voor 1 juni, aan de hand van een
standaardformulier hun aanvraag doen voor erkenning. De vereniging krijgt hiervoor schriftelijk
toelating voor 30 juni.
Art. 6: TERUGBETALING
Verenigingen en scholen kunnen 1 keer per jaar de resterende 75% terugkrijgen van het
stadsbestuur. Er wordt hen een standaardaanvraagformulier bezorgd in oktober. In dit
standaardformulier moet vermeld worden wie, welke korting (lidgeld, kampkost) heeft genoten.
Tegen 15 november dient dit volledig ingevuld aan het stadsbestuur terug bezorgd te worden. De
uitbetaling van de toelage vindt dan plaats in de maand december.
Artikel 2 - Het reglement sociaal tarief Torhout goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 22
december 2014 wordt opgeheven.
Artikel 3 - Dit besluit treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
gemeentelijke website.
-

21. Technische dienst - aankoop van dieplader - vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx staat achter de aankoop maar wijst wel op de gunningscriteria. Hij vindt dat
er teveel punten op de prijs staan. Hij vreest dat te duur zal aangekocht worden. In het verleden
heeft hij al verwezen naar de gunningscriteria die in het OCMW gehanteerd worden. De
burgemeester stelt voor dat het raadslid voorstellen formuleert zodat er samen met de technische
dienst hierover overlegd kan worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 20 stemmen ja.
De raadsleden Martine Vanwalleghem, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt, Paul Dieryckx,
Rik Hoste en Ruben Vangheluwe onthouden zich.
Overwegende dat het aangewezen is een dieplader aan te kopen voor het vervoeren van de
hoogwerker, kleine kraan, heftruck, nadars, herassen, e.d.;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 18 181,82 EUR (excl. btw) of 22 000,00 EUR
(incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 26 oktober 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 dieplader ten behoeve van de technische dienst voor
een bedrag geraamd op 18 181,82 EUR (excl. btw) of 22 000,00 EUR (incl. btw) en voorzien onder

subproject 2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000 van het investeringsbudget voor
2017.
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.
Bespreking met betrekking tot de agendapunten 22 en 23.
Bij aanvang van de bespreking van het oorspronkelijke punt 22 betreffende de levering en
plaatsing van een flitspaal in de Kortemarkstraat stelt raadslid Ward Baert dat hij het niet meer
begrijpt. Hij verwijst naar notulen van het college van burgemeester en schepenen uit november
2016.
Hij concludeert
dat flitspalen
achterhaald
zijn. Hij formuleert
alternatieve
snelheidsbeperkende maatregelen want hij gelooft niet in de effectiviteit van flitspalen.
De schepen stelt dat er in de verdere toekomst ongetwijfeld alternatieven kunnen
geïmplementeerd worden maar dat de acute problematiek in Kortemarkstraat een flitspaal daar
verantwoordt. De burgemeester onderschrijft dit en verwijst naar de noodzaak.
Raadslid Ward Baert verwijst bovendien naar de onmogelijkheid om dit te beslissen omdat de
gemeenteraad nog niet bepaald heeft of daar wel een flitspaal moet komen.
Bijgevolg stelt de voorzitter van de gemeenteraad voor om overeenkomstig artikel 29 van het
gemeentedecreet nog een punt toe te voegen aan de agenda met betrekking tot het nemen van
een beslissing tot plaatsing van een flitspaal.
Hierop volgt een stemming over de toevoeging van dit agendapunt, waarop alle aanwezige
raadsleden unaniem ja stemmen.
Bijgevolg wordt aan de agenda vóór punt nr. 22 een agendapunt toegevoegd omtrent de plaatsing
van een flitspaal in de Kortemarkstraat. De overige agendapunten worden hernummerd in functie
van deze toevoeging.
22. Mobiliteit - goedkeuring plaatsen flitspaal in de Kortemarkstraat
Stemming.
De beslissing tot het plaatsen van een flitspaal in de Kortemarkstraat in de omgeving van
huisnummer 165 wordt goedgekeurd met 21 stemmen ja. De raadsleden Ward Baert, Elke Carette,
Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen de Brabander stemmen neen.
23. Mobiliteit - leveren en plaatsen van flitspaal in de Kortemarkstraat - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Voor de bespreking wordt verwezen naar de notulering onder het toegevoegde agendapunt 22.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 21 stemmen ja. De raadsleden Ward Baert, Elke Carette,
Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en Ellen de Brabander stemmen neen.
Gelet op de vraag van Jan Alleman, Kortemarkstraat 155 te 8820 Torhout om een flitspaal te
plaatsen in de Kortemarkstraat;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 november 2016 om
een flitspaal te plaatsen in de Kortemarkstraat;
Overwegende dat het aangewezen is een flitspaal met camera te plaatsen langs de
Kortemarkstraat, om zo de snelheid te luwen;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 22 113,67 EUR (excl. btw) of 26 757,54 EUR
(incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/1/023 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 7 november 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 het leveren en plaatsen van een flitspaal met camera langs de
Kortemarkstraat voor een bedrag geraamd op 22 113,67 EUR (excl. btw) of 26 757,54 EUR (incl.
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.
24. Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - budget 2018- kennisneming
Bespreking.
Schepen Joost Cuvelier geeft toelichting over de dossiers van de kerkfabrieken en benadrukt dat
het hier gaat om kennisnemingen en dat er door overleg tussen het stadsbestuur en de
kerkbesturen al een duidelijke besparingsbeweging is ingezet bij de kerkbesturen.
Raadslid Paul Dieryckx is matig tevreden met de kentering die hij ziet na het jarenlang aanklagen
van de torenhoge betoelaging voor de kerkfabrieken.
Het is zeker een positieve evolutie dat de toelagen voor de exploitatie dalen met 36% tot 146.500
euro. Het is tevens opmerkelijk dat de kerkfabriek van Don Bosco voor zijn tekort van 60.000 euro
geen toelage vraagt, maar ook niet onlogisch als men ziet dat ze nu nog een exploitatie overschot
heeft van 43.000 euro.
De globale exploitatie overschotten dalen tevens met 40% maar zijn nog steeds 150.000.
Wij stellen ons zeker ook vragen bij de 50.000 euro overschot in investeringen voor Wijnendale.
Sint-Pieters boekt een overschot van 7.000 euro op zijn privaat patrimonium over naar
investeringen i.p.v. dit in mindering te brengen van de exploitatietoelage van nu nog steeds 69.000
euro. We begrijpen ook niet waarom aan Sint-Pieters een investeringstoelage van 45.000 euro
toegekend wordt als er nog 48.000 euro exploitatie overschot is. Dit is tevens niet wettelijk als er
nog geen kerkenplan is voor een geklasseerde kerk en wij zullen ons daar dan ook tegen verzetten.
Paul Dieryckx zal , omwille van bepaalde elementen van kentering en om logisch te blijven, in de
gemeenteraade zijn tussenkomsten bepalen per kerkfabriek en niet meer opmerkingen formuleren
die gelden over de ganse lijn. Het budget voor Don Bosco wordt omwille van het niet vragen van
een toelage goed bevonden. Voor Sint-Henricus en Driekoningen wordt er omwille van het toch
toekennen van een toelage waar er nog exploitatie reserve is, opmerkingen gemaakt. Voor
Wijnendale, omwille van het behouden van een overdreven overschot in exploitatie en
investeringen wordt voorbehoud gemaakt en ook voor Sint-Pieter verzetten wij ons omwille van het
behouden van het exploitatie overschot en het toekennen van een niet wettelijk
investeringsbudget.
Paul Dieryckx kijkt ten slotte met veel belangstelling uit naar het kerkenplan dat uiterlijk begin
2019 moet klaar zijn. Hij zal niet nalaten om ook op dit dossier te blijven wegen zodat er een tot
een logisch en aanvaardbaar plan kan besloten worden.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
17 oktober 2017 van de budgetten voor 2018;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Don Bosco van 6 juli 2017 houdende goedkeuring van
het budget voor 2018;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Don Bosco op 7 oktober 2017 op het bisdom
Brugge werd ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 12 oktober 2017 aan het budget 2018 van de kerkfabriek Don
Bosco, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts, in zijn hoedanigheid van
erkend representatief orgaan;
Overwegende dat er geen exploitatietoelage wordt gevraagd van de stad Torhout;

NEEMT AKTE
van het budget 2018 van de kerkfabriek van Don Bosco met een netto exploitatietekort van
60.119,13 EUR en een exploitatietoelage van 0 EUR ten laste van de stad Torhout.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
25. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale - budget 2018 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
17 oktober 2017 van de budgetten voor 2018;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Jozef Wijnendale van 28 juni 2017 houdende
goedkeuring van het budget voor 2018;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale op 7 oktober 2017 op
het bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop
van Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 12 oktober 2017 aan het budget 2018 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Wijnendale, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 52.032,46 EUR bedraagt waarvan 39.544,67 EUR ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE
van het budget 2018 van de kerkfabriek van Sint-Jozef Wijnendale met een netto exploitatietekort
van 92.802,62 EUR en een exploitatietoelage van 39.544,67 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2018 van de stad Torhout zal onder AR 649430 een voldoende krediet worden
ingeschreven.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
26. Erediensten - kerkfabriek Sint-Henricus - budget 2018 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
17 oktober 2017 van de budgetten voor 2018;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Henricus van 31 mei 2017 houdende goedkeuring
van het budget voor 2018;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Henricus op 7 oktober 2017 op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 12 oktober 2017 aan het budget 2018 van de kerkfabriek
Sint-Henricus, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 44.614,37 EUR bedraagt waarvan 31.230,06 EUR ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE
van het budget 2018 van de kerkfabriek van Sint-Henricus met een netto exploitatietekort van
63.215,23 EUR en een exploitatietoelage van 31.230,06 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2018 van de stad Torhout zal onder AR 649430 een voldoende krediet worden
ingeschreven.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.

27. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - budget 2018 - kennisneming
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat bij gebrek aan een kerkenplan er geen investeringstoelage kan
toegekend worden. De schepen Joost Cuvelier geeft aan dat dit enkel voor de beschermde kerken
het geval is.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
17 oktober 2017 van de budgetten voor 2018;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Jozef Arbeider van 7 juni 2017 houdende
goedkeuring van het budget voor 2018;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider op 7 oktober 2017 op
het bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop
van Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 12 oktober 2017 aan het budget 2018 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Arbeider, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 10.669,11 EUR bedraagt waarvan 7.148,30 ten laste is van
de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE
van het budget 2018 van de kerkfabriek van Sint-Jozef Arbeider met een netto exploitatietekort
van 13.658,00 EUR en een exploitatietoelage van 7.148,30 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2018 van de stad Torhout zal onder AR 649430 een voldoende krediet worden
ingeschreven.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
28. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - budget 2018- kennisneming
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat het hier wel degelijk om een beschermde kerk gaat. Hij meent dat
het kerkbestuur over voldoende middelen beschikt en geen extra-middelen moet vragen. Hij vraagt
uitdrukkelijk dat er werk gemaakt wordt van het kerkenplan.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
17 oktober 2017 van de budgetten voor 2018;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Pieters van 2 juni 2017 houdende goedkeuring van
het budget voor 2018;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieters op 7 oktober op het bisdom
Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 12 oktober 2017 aan het budget 2018 van de kerkfabriek
Sint-Pieters, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts, in zijn hoedanigheid
van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 39.003,66 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de stad
Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 45.000 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de stad
Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage toelage binnen de grenzen blijft van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE

van het budget 2018 van de kerkfabriek van Sint-Pieters met een netto exploitatietekort van
115.363,18 EUR en een exploitatietoelage van 39.003,66 EUR en een investeringstoelage van
45.000 ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2018 van de stad Torhout zal onder AR 649430 en 664000 een voldoende krediet
worden ingeschreven.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
29. Voorstel namens de fractie N-VA betreffende verbeteren verkeersveiligheid aan
kruispunt Guldensporenlaan - F.R. Boschvogelstraat in Wijnendale
De heer Ward Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Bij het oprijden van de Guldensporenlaan vanuit de F.R. Boschvogelstraat in Wijnendale is de
zichtbaarheid te beperkt. Om de veiligheid daar te verbeteren, stellen we voor een verkeersspiegel
te plaatsen aan het kruispunt en door middel van een verkeersdrempel de snelheid van de
voertuigen in de Guldensporenlaan af te remmen."
Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat deze vragen en voorstellen zullen opgenomen worden op de
agenda van de verkeerscommissie van december. Het betreft een typische vraag voor de
verkeerscommissie, die hieromtrent advies zal verlenen. Het advies zal dan ter goedkeuring
aangeboden worden aan het college van burgemeester en schepenen, waarna een schriftelijk
antwoord zal bezorgd worden omtrent de genomen beslissing.
Raadslid Martine Vanwalleghem stelt dat de spiegel op het kruispunt van de Tinnenburgstraat en
de Zwevelestraat gebroken is. Ze vraagt deze te vervangen.
30. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- een verkiezingsreclamecharter om overdaad aan borden en folders tegen te gaan
De heer Ruben Vangheluwe heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Elke verkiezing opnieuw staat onze stad letterlijk vol van de afficheborden. Heel weinig mensen
kijken naar die ‘bordenperiode’ uit.
Daarnaast kunnen we er niet om heen dat er in de maanden voor een verkiezing gigantisch veel
gedrukt papier wordt verspild. Het beeld van de brievenbussen die uitpuilen van het
verkiezingsdrukwerk is niet overdreven en wordt door heel wat mensen gehekeld.
Beide acties zijn werkelijk verspillend en geen ‘good practice’: er wordt veel te veel gedrukt en
menig verkiezingsdrukwerk belandt heel snel in de papiermand. Dat weet iedereen.
Laat ons een stap vooruit zetten en onze ecologische voetafdruk als raadsleden en politieke
partijen op deze manier sterk verminderen, toch op Torhouts grondgebied.
We willen daarom een voorstel indienen om een ‘verkiezingsreclamecharter’ op te stellen. Een
overeenkomst die alle aan de verkiezingen deelnemende partijen ondertekenen over hoe de
verkiezingsreclame wordt georganiseerd.
Een eerste concreet mogelijke voorstel binnen dit charter zou een gemeenschappelijke folder
kunnen zijn die in onze stad wordt verdeeld. 1 folder waar alle aan de gemeenteraadsverkiezingen
deelnemende partijen afzonderlijk hun standpunten in zetten en hun kandidaten in voorstellen. De
verdeling gebeurt door een gezamenlijk overeengekomen postverdeler. De kosten worden gedeeld
door alle partijen samen in verhouding tot de ingenomen ‘folderruimte’.
Een tweede voorstel is dat elke partij zich akkoord verklaart met de afspraak dat er enkel affiches
geplakt worden op de door onze stad geplaatste verkiezingsborden en er geen borden in
privétuinen komen. De stad voorziet in voldoende officiële borden, dus dat lijkt ons alvast geen
probleem.
Mocht het voorstel van een gezamenlijke verkiezingsfolder een brug te ver zijn, dan stellen we als
derde voorstel een ‘gentlemens’ agreement voor waarbij elke deelnemende partij zich akkoord
verklaart om - naast enkel gebruik te maken van de officiële plakborden - slechts 1
verkiezingsfolder ( - brochure) te verspreiden. Deze folder steken we dan samen in een bruine
enveloppe die dan verdeeld wordt over de brievenbussen van Torhout. Elke partij geraakt zo op
hetzelfde moment bij de kiezer. Een heel duidelijk éénmalig infofoldermoment.
Vooraf wordt elke partijfolder gewogen. Zo betaalt elke partij naargelang ‘t gewicht van hun ene
uitgewerkte folder. Op deze manier wordt de eigenheid van elke partij(folder) volledig behouden én
blijven de papierverspilling en de tot ergernis leidende overvolle ‘folderkesbussen’ toch ook uit,
naast een aangenaam en sereen straatbeeld.

Er zijn tal van andere manieren in deze digitale tijd om de verkiezingsideeën en kandidaten te
promoten (website, sociale media, deur – aan – deur, eetfestijn, …), maar menig burger zal
tevreden zijn dat de brievenbus niet opnieuw een ‘folderkesbus’ wordt.
We vragen dat elke deelnemende partij ons voorstel van een ‘verkiezingsreclamecharter’ grondig
wil overwegen. Het is een milieuvriendelijk voorstel, doet geen afbreuk aan de boodschap die elke
partij wil brengen en heel veel kiezers van onze stad zullen deze sobere, serene en
grondstofbesparende aanpak lovenswaardig vinden.
We hopen dan ook dat we binnenkort eens met de verschillende deelnemende partijen kunnen
samenzitten om dit charter op te stellen. We hebben alvast een degelijke aanzet gegeven."
De burgemeester stelt dat er wat dat betreft sowieso een mentaliteitswijziging aan de gang is. Hij
stelt voor om dit te bespreken op een overleg tussen de leiders van de partijen die deelnemen aan
de verkiezingen. De voorzitter van de gemeenteraad zal hiertoe het initiatief nemen.
Raadslid Ward Baert heeft niets tegen het voorstel maar verwijst naar Willem Elschot: "tussen
droom en werkelijkheid staan praktische bezwaren";
- de uitnodiging van de WVI naar een bijeenkomst over mobiliteit en specifiek over
autodelen in Torhout
De heer Ruben Vangheluwe heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Naar aanleiding van de heel recente uitnodiging vanwege de WVI betreffende een nieuwe
bijeenkomst in het kader van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking die doorgaat
volgende week donderdag 23 november met als thema ‘Mobiliteit: het kan anders als gemeenten
samenwerken!’ kan ik als Groene niet anders (gezien onze slogan ‘het kan anders’) dan dit eens op
de agenda te plaatsen.
We hebben vanuit Groen al verschillende keren vragen over alternatieve mobiliteitsoplossingen
voor onze stad gesteld en ingediend en we zullen dit blijven doen, niet enkel als het over auto’s
gaat.
In september heeft mijn collega, Bertrand, een stand van zaken opgevraagd. Toen is er een helder
en uitgebreid antwoord gegeven door de heer Vermaut waarin hij aangaf dat er mogelijke pistes
bekeken werden inzake autodelen via Cambio, Autopia of autodelen met andere openbare besturen
en/of instellingen. Hij gaf ook mee dat er onderhandelingen lopende waren met één van de
initiatiefnemers inzake autodelen.
Autodelen en fietssystemen worden steeds populairder en zijn ook het antwoord op onze – ook in
West – Vlaanderen almaar meer dichtslibbende autowegen. Tot onze ergernis – en ook de WVI –
merkt dit op, worden deze prachtige initiatieven nog steeds enkel in grotere steden ingezet.
Regionale toepassingen zijn nog weinig bekend.
In de bijeenkomst staat de vraag centraal wat gemeenten en steden samen kunnen ondernemen
om het mobiliteitsvraagstuk in hun gemeente of regio aan te pakken. Eindelijk!
Dit is de stap vooruit die ervoor zorgt dat ook de minder grote steden mee op de kar kunnen
springen, zoals onze stad. Daarom volgende vragen:
Hoe ver staan de onderhandelingen inzake autodelen waarover de heer Vermaut sprak? Komt het
autodelen er eindelijk en indien ja, in welke hoedanigheid – waar komen de deelauto’s, hoeveel
wagens komen er, hoe zal men er kunnen gebruik van maken?
Zal onze stad vertegenwoordigd zijn op deze bijeenkomst volgende week donderdag, want het gaat
over meer dan alleen autodelen?"
Schepen Elsie Desmet stelt dat bij de instap van Torhout in een autodeelsysteem volgend
stappenplan wordt uitgewerkt:
- Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met Cambio voor minimum 48 maanden
- Opnemen parkeerplaatsen voor autodelen in het aanvullend blijvend politiereglement en
opnemen van het autodeelsysteem in het retributiereglement
- Inrichten van de geselecteerde parkeerplaatsen met signalisatie en eventueel belijning
- Voorstelling van het autodeelsysteem in Sparrensprokkels met een uitnodiging voor een
infomoment
- Infomoment voor de burgers (vermoedelijk in januari)
- Acties via facebook of andere sociale media en website
- Een nieuw artikel in Sparrensprokkels van april om de mensen aan te moedigen om in te
stappen
Bij de start wordt gewerkt met 2 deelvoertuigen van cambio die zullen ingezet worden aan het
station of aan het stadskantoor. Volgens Cambio is het nefast om de auto's op te splitsen, het is
beter om de 2 voertuigen samen te houden.

De locatie moet nog gekozen worden op basis van cijfers van Cambio over het aantal gebruikers
onder reizigers of inwoners van een gelijkaardige stad als Torhout.
Het gebruik van cambio wordt voorgesteld in enkele promotiefilmpjes.
Concreet gebeurt dit in 4 stappen:
1. Gebruikers betalen instapkosten (eenmalige kost van 30 euro)
2. Gebruiker kiest het abonnement dat het best bij hem past
3. Gebruiker reserveert een auto via app, telefoon of website
4. Gebruiker betaald achteraf per kilometer en tijd (afhankelijk van het gekozen abonnement).
Het is de bedoeling om de 2 voertuigen in de loop van januari beschikbaar te stellen op het
grondgebied Torhout.
Raadslid Elke Carette verwijst naar de provincie West-Vlaanderen waar dit geen succes is. Ook in
Diksmuide is dit geen succes. Schepen Elsie Desmet benadrukt dat dit zijn tijd nodig heeft
vooraleer het aanslaat.
Over de afwezigheid van het stadsbestuur verwijst de schepen naar andere fora waar deze info
reeds aan bod is gekomen en waar de stad wel vertegenwoordigd was.
GEHEIME ZITTING
31. Cultuurcentrum - wijziging samenstelling Raad van Bestuur cultuurcentrum de
Brouckere
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact, inzonderheid artikel 9;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op het Organiek Reglement van het beheersorgaan stedelijk cultuurcentrum de Brouckere
van 23 december 2013;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 §3;
Overwegende dat bij ontslag van een lid uit de Raad van bestuur deze vervangen moet worden
door iemand van dezelfde politieke strekking;
Gelet op de voorstellen tot vervanging van de politieke fractie CD&V;
Gelet op het besluit van gemeenteraad van 27 mei 2013 inzake samenstelling beheerraad
cultuurcentrum de Brouckere;
Gelet op het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
met eenparigheid.
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het mandaat van het volgend lid van de Raad van
Bestuur van het Cultuurcentrum de Brouckere:
- mevrouw Francine Houwen, wonende Markt 24/1, 8820 Torhout vervangt de heer Jan Deman als
afgevaardigde van N-VA in de Raad van Bestuur van het Cultuurcentrum.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
21.45 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 18 december 2017.
Torhout, maandag 20 november 2017
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

