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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 25 JANUARI 2016
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Zij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Afwezig:

Hilde Crevits; voorzitter
Norbert De Cuyper; burgemeester
Kristof Audenaert, Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet,
Rita Dewulf, Hans Blomme, Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Annick Vanderspurt,
Jos Bruynooghe, 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; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Elke Carette; raadslid afwezig voor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28

OPENBARE ZITTING
1. Ontslag raadslid Willy Depoorter - kennisneming
Gelet op het bericht van 5 oktober 2015, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij
de heer Willy Depoorter zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid van de stad Torhout op 31
december 2015;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 15;
NEEMT KENNIS:

van het ontslag van de heer Willy Depoorter als gemeenteraadslid van de stad Torhout.
2. Installatie opvolgend raadslid Laurie Bogaert - aanvullend onderzoek van de
geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
Gelet op de het ontslag van de heer Willy Depoorter als gemeenteraadslid van de stad Torhout,
waarvan op heden werd kennis genomen;
Overwegende dat de eerstvolgende opvolger, de heer Bart Vercarre, verzaakt aan het mandaat van
gemeenteraadslid;
Overwegende dat bijgevolg mevrouw Laurie Bogaert bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2012 als opvolger is aangewezen voor de lijst nr. 7 CD&V waartoe het te vervangen
raadslid behoort ;
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 23 november
2012 waarbij de zetelverdeling tussen de lijsten zoals die door het hoofdbureau bij de verkiezing
van 14 oktober 2012 voor de gemeenteraad van Torhout is vastgesteld, evenals de rangorde
waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, correct worden bevonden;
Overwegende dat blijkens het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven vaststaat dat mevrouw
Laurie Bogaert sinds de geldigverklaring van de verkiezingen door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen tot op heden is blijven voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,
vastgesteld in de artikels 8 t.e.m. 12, 15, 16, 57 en 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet en
artikel 10 van het gemeentedecreet en dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 en 12 van het gemeentedecreet, artikel 127 van de
wet op de geïntegreerde politie, artikel 293 en 300 van het gerechtelijk wetboek en artikel 60 §2
2de lid van het koninklijk besluit van 18 juni 1966 houdende coördinatie van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 7 §3 en artikel 16;
BESLUIT:
Enig artikel – Mevrouw Laurie Bogaert, wonende Gitsstraat 14/V5 te 8820 Torhout, wordt met het
oog op haar installatie als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Willy Depoorter,
ontslagnemend, uitgenodigd de eed af te leggen.
Mevrouw Laurie Bogaert legt onmiddellijk in openbare vergadering in handen van de voorzitter de
eed af, voorgeschreven door artikel 7 §3 van het gemeentedecreet, in de volgende bewoordingen:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
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Derhalve is de mevrouw Laurie Bogaert als raadslid geïnstalleerd in vervanging van de heer Willy
Depoorter van wie zij het mandaat zal voleindigen. Op de ranglijst van de raadsleden bekleedt zij
de 26ste plaats, na de heer Rik Hoste.
3. Ontslag raadslid Servais Deroo - kennisneming
Gelet op het bericht van 26 december 2015, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad,
waarbij de heer Servais Deroo zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid van de stad Torhout met
ingang van 1 januari 2016;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 15;
NEEMT KENNIS:
van het ontslag van de heer Servais Deroo als gemeenteraadslid van de stad Torhout.
4. Installatie opvolgend raadslid Tom Vanhoutte - aanvullend onderzoek van de
geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
Gelet op de het ontslag van de heer Servais Deroo als gemeenteraadslid van de stad Torhout,
waarvan op heden werd kennis genomen;
Overwegende dat de eerstvolgende opvolger, mevrouw Leen Pauwels, verzaakt aan het mandaat
van gemeenteraadslid;
Overwegende dat bijgevolg de heer Tom Vanhoutte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2012 als opvolger is aangewezen voor de lijst nr. 7 CD&V waartoe het te vervangen
raadslid behoort ;
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 23 november
2012 waarbij de zetelverdeling tussen de lijsten zoals die door het hoofdbureau bij de verkiezing
van 14 oktober 2012 voor de gemeenteraad van Torhout is vastgesteld, evenals de rangorde
waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, correct worden bevonden;
Overwegende dat blijkens het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven vaststaat dat de heer
Tom Vanhoutte sinds de geldigverklaring van de verkiezingen door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen tot op heden is blijven voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,
vastgesteld in de artikels 8 t.e.m. 12, 15, 16, 57 en 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet en
artikel 10 van het gemeentedecreet en dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 en 12 van het gemeentedecreet, artikel 127 van de
wet op de geïntegreerde politie, artikel 293 en 300 van het gerechtelijk wetboek en artikel 60 §2
2de lid van het koninklijk besluit van 18 juni 1966 houdende coördinatie van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 7 §3 en artikel 16;
BESLUIT:
Enig artikel – De heer Tom Vanhoutte, wonende Makeveldstraat 5 te 8820 Torhout, wordt met het
oog op zijn installatie als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Servais Deroo,
ontslagnemend, uitgenodigd de eed af te leggen.
De heer Tom Vanhoutte legt onmiddellijk in openbare vergadering in handen van de voorzitter de
eed af, voorgeschreven door artikel 7 §3 van het gemeentedecreet, in de volgende bewoordingen:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Derhalve is de heer Tom Vanhoutte als raadslid geïnstalleerd in vervanging van de heer Servais
Deroo van wie hij het mandaat zal voleindigen. Op de ranglijst van de raadsleden bekleedt hij de
27ste plaats, na mevrouw Laurie Bogaert.
5. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van 21 december 2015
verondersteld te zijn goedgekeurd.
6. Mededelingen
De burgemeester biedt namens de raad de oprechte blijken van medeleven aan naar aanleiding
van het overlijden van mevrouw Rosa Wydooghe, grootmoeder van raadslid Tom Vanhoutte, onze
medewerker Geert Van Nieuwenhuyse en ook mevrouw Amelie Vangeneugden, moeder van de
stadssecretaris Tom Vandenberghe. Er wordt een minuut stilte in acht genomen om de overledenen
te gedenken.
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7. Voordracht nieuw politieraadslid in opvolging van mevrouw Annick Vanderspurt,
ontslagnemend - Laurie Bogaert
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op het proces-verbaal van 2 januari 2013 betreffende de verkiezing van de leden voor de
politieraad;
Gelet op het besluit van 24 januari 2013 van de deputatie houdende geldigverklaring van de
verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Torhout voor de politieraad van
de politiezone Kouter;
Gelet op het ontslag van mevrouw Annick Vanderspurt als politieraadslid;
Gelet op de voordrachtakte ingediend door de lijst CD&V naar aanleiding van de verkiezing van de
politieraadsleden op de installatievergadering van 2 januari 2013; dat volgens deze voordrachtakte
mevrouw Elsie Desmet werd aangeduid als opvolger van mevrouw Annick Vanderspurt;
Overwegende dat mevrouw Elsie Desmet verzaakt om het mandaat van politieraadslid op te
nemen;
Overwegende dat bij ontstentenis van een opvolger in de initiële voordrachtakte, zich een nieuwe
voordracht opdrong;
Gelet op artikel 19 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd
op twee niveaus, luidend als volgt: 'Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn
mandaat, ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers meer
heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te
vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer
kandidaat-opvolgers voordragen. In dat geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de
kandidaat-opvolgers in de orde van hun voordracht.
Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk
gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde
verkozen wordt verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 17 van toepassing';
Gelet op de op 4 december 2015 aan de burgemeester overhandigde ondertekende voordrachtakte
houdende de voordracht van mevrouw Laurie BOGAERT als effectief lid, met de heer Tom
Vanhoutte als opvolger;
Gelet op de installatie van mevrouw Laurie Bogaert als gemeenteraadslid en het onderzoek van de
geloofsbrieven op datum van heden 25 januari 2016;
Stelt vast dat mevrouw Laurie BOGAERT en haar opvolger de heer Tom Vanhoutte voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden;
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt akte van de voordracht van mevrouw Laurie BOGAERT,
wonende Gitsstraat 14/V5 te 8820 Torhout, als effectief lid van de politieraad in opvolging van
mevrouw Annick Vanderspurt, ontslagnemend.
Artikel 2 - De voordracht werd conform artikel 19 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, ingediend door middel van een ondertekende
voordrachtsakte, die werd overhandigd aan de burgemeester in het bijzijn van de stadssecretaris
op 4 december 2015. In de akte is de heer Tom Vanhoutte aangeduid als opvolger. De
voorgedragen kandidaat wordt bijgevolg verkozen verklaard.
Artikel 3 - Dit dossier wordt aan het toezicht bezorgd conform de toepasselijke regelgeving en aan
de secretaris van de politiezone Kouter.
8. Voordracht nieuw politieraadslid in
ontslagnemend - Bertrand Vander Donckt

opvolging

van

de

heer

Joost

Cuvelier,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op het proces-verbaal van 2 januari 2013 betreffende de verkiezing van de leden voor de
politieraad;
Gelet op het besluit van 24 januari 2013 van de deputatie houdende geldigverklaring van de
verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Torhout voor de politieraad van
de politiezone Kouter;
Gelet op het ontslag van de heer Joost Cuvelier als politieraadslid;
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Gelet op de voordrachtakte ingediend door de lijst CD&V naar aanleiding van de verkiezing van de
politieraadsleden op de installatievergadering van 2 januari 2013; dat volgens deze voordrachtakte
mevrouw Dalila Douifi werd aangeduid als opvolger van de heer Joost Cuvelier;
Overwegende dat mevrouw Dalila Douifi geen gemeenteraadslid meer is en dus overeenkomstig
artikel 14 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee
niveaus niet kan verkozen worden tot plaatsvervangend lid van de politieraad;
Overwegende dat bij ontstentenis van een opvolger in de initiële voordrachtakte, zich een nieuwe
voordracht opdrong;
Gelet op artikel 19 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd
op twee niveaus, luidend als volgt: 'Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn
mandaat, ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers meer
heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te
vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer
kandidaat-opvolgers voordragen. In dat geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de
kandidaat-opvolgers in de orde van hun voordracht.
Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk
gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde
verkozen wordt verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 17 van toepassing';
Gelet op de op 4 december 2015 aan de burgemeester overhandigde ondertekende voordrachtakte
houdende de voordracht van de heer Bertrand VANDER DONCKT als effectief lid, met de heer Jozef
Bruynooghe als opvolger;
Stelt vast dat de heer Bertrand VANDER DONCKT en zijn opvolger de heer Jozef Bruynooghe
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt akte van de voordracht van de heer Bertrand VANDER
DONCKT, wonende Populierenstraat 2 te 8820 Torhout, als effectief lid van de politieraad in
opvolging van de heer Joost Cuvelier, ontslagnemend.
Artikel 2 - De voordracht werd conform artikel 19 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, ingediend door middel van een ondertekende
voordrachtsakte, die werd overhandigd aan de burgemeester in het bijzijn van de stadssecretaris
op 4 december 2015. In de akte is de heer Tom Vanhoutte aangeduid als opvolger. De
voorgedragen kandidaat wordt bijgevolg verkozen verklaard.
Artikel 3 - Dit dossier wordt aan het toezicht bezorgd conform de toepasselijke regelgeving en aan
de secretaris van de politiezone Kouter.
9. Secretariaat - beheersovereenkomst tussen OCMW en stad Torhout betreffende
onderlinge samenwerking - aanstellen gemeenschappelijke veiligheidsconsulent goedkeuring
Bespreking
Raadslid Elke Carette vraagt of dit een nieuwe vacature is of dat de opdracht met bestaand
personeel zal ingevuld worden. Raadslid Paul Dieryckx sluit zich aan bij deze vraag.
De schepen antwoordt dat dit niet het geval is maar dat dit een beperkte opdracht zal zijn binnen
een bepaalde functie. De betrokken medewerker volgt hieromtrent een opleiding en zal een
veiligheidsplan opmaken.
Stemming
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op artikel 271 van het gemeentedecreet dat stelt: 'Tussen de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens
opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor
bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.';
Gelet op artikel 271 van het OCMW-decreet dat stelt: 'Tussen de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het
gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens
opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor
bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.';
Gelet op ons besluit van 22 december 2008 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Torhout zoals laatst gewijzigd bij besluit van 26 oktober 2015;
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Gelet op ons besluit van 26 januari 2015 tot goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de
stad Torhout en het OCMW betreffende onderlinge samenwerking op het vlak van ondersteunende
diensten in het algemeen en een gemeenschappelijke secretaris in het bijzonder;
Gelet op artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer (e-gov decreet) dat stelt 'Iedere instantie die een authentieke gegevensbron
beheert die persoonsgegevens bevat, iedere instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt
of uitwisselt, en iedere entiteit die overeenkomstig artikel 4, § 3, aangewezen is en
persoonsgegevens verwerkt, wijst een veiligheidsconsulent aan. De Vlaamse Regering bepaalt de
opdrachten en de manier van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten.';
Overwegende dat in aanvulling op de beheersovereenkomst zoals goedgekeurd bij besluit van 26
januari 2015 zich een bijkomende mogelijkheid tot samenwerking tussen de stad en het OCMW
voordoet op het vlak van het veiligheidsinformatiebeleid in het algemeen en het aanstellen van een
veiligheidsconsulent
in
het
bijzonder;
dat
een
gezamenlijke
aanpak
van
het
veiligheidsinformatiebeleid past binnen het integratietraject tussen de stad en het OCMW en de
efficiënte werking van beide besturen ten goed komt;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan de navolgende beheersovereenkomst tussen de stad
Torhout, vertegenwoordigd door de heer N. De Cuyper, burgemeester, en de heer T.
Vandenberghe, secretaris, en het OCMW Torhout, vertegenwoordigd door de heer J. Cuvelier,
voorzitter, en de heer T. Vandenberghe, secretaris, betreffende de onderlinge samenwerking op
het vlak van het uitwerken van een gezamenlijk veiligheidsinformatiebeleid en het aanstellen van
een veiligheidsconsulent in uitvoering van het decreet van 18 .juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-gov decreet).
10. Mobiliteit studieopdracht

Mober

ontwikkeling

'Moertjes

en

Herderstraat'

-

bestek

voor

Bespreking
Na een toelichting door stedenbouwkundig ambtenaar Bert Desendere stellen enkele raadsleden
vragen.
Raadslid Vander Donckt vraagt zich af wat de verhouding is tussen wat we hebben en wat nog zal
komen. De burgemeester stelt dat het Mober duidelijk moet maken of we de inrichting kunnen
laten gebeuren zoals voorzien of dat er nog bijkomende maatregelen moeten getroffen worden.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt of de studiekosten ook afgewenteld zullen worden op de sociale
huisvestingsmaatschappijen.
Bert Desendere zegt dat dit moet nader uitgeklaard worden.
Raadslid Jürgen Claus vraagt hoe bepaald zal worden wie van de eigenaars welke gronden moeten
afstaan aan de projectontwikkelaars. Bert Desendere stelt dat dit via formele verdeelsleutels zal
gebeuren die moeten overeengekomen worden.
Raadslid Vander Donckt is zeer positief over de studie omwille van het belang van mobiliteit en de
uitgangspunten. Hij stelt wel dat het parkeren moet ondergeschikt zijn aan het STOP-principe. Hij
hoopt dat hier goed over nagedacht zal worden en dat ingezet wordt op duurzaamheid.
Schepen Kristof Audenaert stelt dat iedere woning toch wel één parkeerplaats nodig heeft. Maar hij
ondersteunt het STOP-principe en hij onderstreept het belang van veilige mobiliteit.
Stemming
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 (BS 22-01-1994) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS 26-01-1996) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken; en het koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS 18-01-1996) en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de
algemene aannemingsvoorwaarden;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 houdende goedkeuring van het
bestek voor een overheidsopdracht voor diensten met als onderwerp de aanstelling van een
ontwerper voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Moertjes en
Herderstraat;
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Gelet op het Collegebesluit van 28 december 2011 waarbij de opdracht tot de opmaak van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Moertjes en Herderstraat' wordt toegewezen aan WVI,
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge;
Overwegende dat het GRUP de gewenste ruimtelijke invulling en ontwikkelingsmogelijkheden van
het woonuitbreidingsgebied tussen de Ruddervoordestraat, de Zwevezelestraat en Kwaplasstraat
zal vastleggen; dat in het GRUP de impact van de geplande ontwikkelingen op de mobiliteit enkel
op het microniveau onderzocht wordt; dat een onderzoek naar te verwachten mobiliteitseffecten en
-consequenties op meso- en macroniveau noodzakelijk is; dat dit het best kan gebeuren door de
opmaak van een Mobiliteit Effecten Rapport (MOBER);
Overwegende dat voor de opmaak van een MOBER een studieopdracht moet worden uitgeschreven
en een ontwerper aangesteld; dat het aanstellen van een ontwerper kan via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; dat het de gemeenteraad toekomt de voorwaarden voor de
uitvoering van de studieopdracht en het aanstellen van de ontwerper vast te stellen;
Gelet op het bestek voor een overheidsopdracht voor diensten opgemaakt door de Dienst Ruimte
met als onderwerp 'Opmaak ontwikkeling De Moertjes en Herderstraat';
Overwegende dat de kostprijs van deze studieopdracht geraamd wordt op 30.000 euro (incl. btw);
dat de stad de kosten moet voorfinancieren maar nadien voor het grootste deel zal recupereren via
de ontwikkelaars;
Gelet op het krediet dat voorzien is onder subproject 2014/3/010 onder het algemeen
rekeningnummer 214000 van het beleidsitem 060000 van het investeringsbudget;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 3 december 2015, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek voor een overheidsopdracht voor diensten
met als onderwerp 'Opmaak MOBER ontwikkeling De Moertjes en Herderstraat', voor een bedrag
geraamd op 30.000 euro (btw inbegrepen).
Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
11. Eigendommen - verhuring van de brandweerkazerne aan Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen
Bespreking
Raadslid Paul Dieryckx stelt de vraag hoe de prijs bepaald werd. De burgemeester legt uit dat een
onafhankelijk bureau dit gedaan heeft voor alle gebouwen binnen de zone. Er is wel
overeengekomen binnen de zone dat slechts 75% van de waarde zou gevraagd worden. Raadslid
Paul Dieryckx vraagt wie wat zal betalen wat de kosten betreft. De burgemeester verwijst naar het
dossier hiervoor. Het is vergelijkbaar met de normale huurcontracten.
Stemming
Hierna wordt het besluit goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2014 houdende instappen in hulpverleningszone
West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en goedkeuren van de financiële verdeelsleutel en de
daaraan verbonden modaliteiten;
Overwegende dat in artikel 9 van de goedgekeurde overeenkomst bepaald werd dat de zone tot in
2025 aan een vastgelegde huurprijs de huidige gebouwen van de brandweer huurt;
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst voor de periode 1 januari 2015 tot 31 december
2023, goedgekeurd in de zoneraad van 7 december 2015;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt de voorwaarden van de huur of de pacht en van
elk ander gebruik van de opbrengsten en inkomsten van de eigendommen en rechten van de
gemeente te bepalen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het huurcontract voor de periode 1 januari 2015 tot
31 december 2023, af te sluiten met Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020
Oostkamp, voor verhuur van de brandweerkazerne, Aartrijkestraat 13 te Torhout, tegen een
jaarlijkse huurprijs van 74 696,25 EUR jaarlijks geïndexeerd aan 2%.
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12. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/groen betreffende:
- sterk fietsbeleid
De heer Jos Bruynooghe heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'In het maandblad ‘Lokaal’ van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten lezen we deze
maand dat zeven West-Vlaamse gemeenten en ook onze provincie het ‘Charter Sterk Fietsbeleid’
hebben ondertekend. Zij zullen zich duidelijk engageren tot een sterk fietsbeleid met een feedback
naar de initiatiefnemers.
Onze vragen aan het stadsbestuur in dit verband zijn:
- Was het bestuur vertegenwoordigd op de studiedag in Gent over ‘Sterk fietsbeleid’ op 10
december laatstleden?
- Heeft het stadsbestuur het handboek voor lokale actie ‘Sterk Fietsbeleid’ al aangeschaft?
- Heeft het stadsbestuur ook al dit charter ondertekend?'
Burgemeester antwoordt dat de ambtenaar die uitgenodigd was en die het bestuur zou
vertegenwoordigen (Geert Van Nieuwenhuyse) daags vooraf in verlof was gegaan.
Het handboek voor de lokale actie "Sterk fietsbeleid" is ons bezit sinds 11 januari 2016.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 januari beslist het charter van de
gemeenten voor een sterk fietsbeleid te ondertekenen. Dit n.a.v. van het verder uitwerken van
acties rond mobiliteit in het kader van het burgemeestersconvenant. De voorbereidingen (opmaak
raadsbesluit) zijn lopende. Gezien de omstandigheden (overlijden Geert Van Nieuwenhuyse) zal dit
pas gebeuren in de gemeenteraad van februari.
De schepen Elsie Desmet, die voor het college de convenant voor minder CO² uitstoot verder
opvolgt, vult aan dat in dezelfde zitting van het college de samenwerkingsovereenkomst met het
Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen (PMP) werd goedgekeurd. Hierdoor zal het PMP een
Mobiscan opmaken voor onze stad.
Een Mobiscan is een analyse die wordt opgemaakt van de woon-, werk- en dienstverplaatsingen
van ons personeel. Het biedt ons een analyse van de bereikbaarheid van onze kantoren en brengt
de mobiliteitsstromen van onze personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens stelt het
PMP een lijst met mogelijke maatregelen op die we als stadsbestuur kunnen nemen om de
mobiliteit van onze personeelsleden efficiënter te organiseren. Met andere woorden er zullen
gerichte actiemaatregelen worden voorgesteld.
Het PMP begeleidt ons bij de indiening van een pendelfondsdossier die we wensen in te dienen in
samenwerking met derden (Tordale en het ziekenhuis). Het Pendelfonds subsidieert 50% van
projecten rond duurzaam woon-werkverkeer.
Daarnaast doen we ook een beroep op het PMP voor campagnevoering op vlak van woonwerkmobiliteit door een beroep te doen op de testkaravaan. Van dinsdag 18 oktober 2016 tot en
met vrijdag 28 oktober 2016 komt de testkaravaan bij ons langs.
Het doel van deze testkaravaan is personeelsleden aanmoedigen om duurzaam naar het werk te
gaan. Personeelsleden kunnen twee weken lang gratis een vervoermiddel uittesten om hun woonwerktraject op een andere manier uit te proberen.
Het is het eerste jaar dat openbare besturen worden toegelaten tot de testkaravaan. Dit jaar
nemen naast Torhout nog 2 andere gemeenten deel (Veurne en Kortrijk).
Raadslid Jos Bruynooghe uit zijn tevredenheid over de intenties van het bestuur. Hij geeft aan dit
verder op een positief-kritische wijze te zullen opvolgen.
- verkeersveiligheid op het kruispunt Ruddervoordestraat-Groenhovestraat
De heer Jos Bruynooghe heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Het kruispunt Ruddervoordestraat – Groenhovestraat is een gevaarlijk kruispunt.
Als je bv. met de wagen vanuit de Groenhovestraat de Ruddervoordestraat wilt oprijden, en er
staan wagens geparkeerd op de gelijkgrondse berm in de Ruddervoordestraat, dan moet je tot op
het fietspad rijden om te zien of het veilig is de Ruddervoordestraat op te rijden.
Onlangs werd het wegdek van de Groenhovestraat nabij dit kruispunt over een lengte van
ongeveer 10 meter bijna één meter breder gemaakt.
Deze ingreep maakt het voor het zwaar verkeer, dat in veel gevallen in overtreding is als het daar
inrijdt, nog aantrekkelijker om deze weg te nemen én maakt het voor de andere weggebruikers
dus nog gevaarlijker.
Graag een motivatie voor deze ingreep.'
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Schepen Eddy De Ketelaere is ter plaatse gegaan en bevestigt dat het inderdaad een slijkerige boel
is. Het is een probleemstraat en er wordt samen met de verkeerscommissie bekeken wat de
mogelijkheden zijn. De reeds uitgevoerde ingreep was enkel om de bocht te vrijwaren. Raadslid Jos
Bruynooghe is akkoord met de ingreep maar mist toch wel het totale plaatje en hij verwijst hier
naar het langverwachte mobiliteitsplan. Het STOP-principe is hier ook aan de orde. De schepen
verwijst ook naar de resultaten van het moberonderzoek want de ontsluiting van de Moertjes zal
hier eveneens een impact op hebben.
13. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- studie waterafvoer wijk 'De Moertjes'
De heer Ward Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'In Sparrensprokkels nr. 41 lees ik omtrent het woonuitbreidingsgebied Moertjes-Herderstraat dat
de ontwikkelaars op hun kosten een studie zullen moeten laten uitvoeren rond de
waterhuishouding van het gebied. Kan de stad niet beter zelf een onafhankelijk studiebureau
aanstellen om concrete plannen op te maken en die ook tijdens en na de werken te controleren?'
Raadslid Ward Baert geeft volgende uitleg bij zijn vraag:
'Dat dit op kosten van de ontwikkelaars gebeurt, lijkt mij evident.
Even evident lijkt me dat zowel de gemeente, als de provincie als het Vlaamse Gewest zeer strikte
regels hanteren wat de waterhuishouding in nieuwe woonwijken betreft. Maar dat de
projectontwikkelaar de opdrachtgever is voor een studie wat de concrete uitwerking van die
voorschriften betreft, lijkt mij niet zo gelukkig. Het is de stad Torhout die een onafhankelijk - ik
herhaal ONAFHANKELIJK - studiebureau de opdracht moet geven ter zake plannen op te maken en
- ten tweede - de uitvoering ervan nauwlettend moet controleren. De kosten ervan moeten
uiteraard door de ontwikkelaars worden opgehoest.
Een studiebureau dat 'dankuwel' moet zeggen tegen de projectontwikkelaar, zal er altijd op uit zijn
de gunstigste regeling voor zijn opdrachtgever te vinden. En dat is niet noodzakelijk de gunstigste
oplossing voor wie er straks komt wonen.
Het begint trouwens al bij de aanwerving. Het criterium 'kostprijs' zal bij de ontwikkelaars wellicht
feller doorwegen dat de factor 'kwaliteit'...
Natuurlijk: na de uitvoering van de werken blijft de projectontwikkelaar nog lang verantwoordelijk
voor eventuele gebreken en de gevolgen ervan. Maar dat eindigt in de praktijk vaak in jarenlange
juridische procedures waar alleen de advocaten beter van worden.
Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Ik hoop dat het nog niet te laat is. De ontwikkelaars zelf
een studie laten uitvoeren en ze zelf voor de controle ervan laten instaan, is de deur opzetten voor
onrechtmatige kostenbesparingen en eindeloze rechtsprocedures achteraf, als het kalf allang
verdronken is.
We weten uit het verleden dat een dergelijk onderzoek grondig moet gebeuren. Neem zelf het heft
in handen, stel zelf een studiebureau aan en voorkom moeilijkheden achteraf!'
Schepen Audenaert stelt dat alles rond water ernstig onderzocht zal worden. Dit zal aansluiten bij
het totale plan dat voor Torhout gemaakt is. Daar zal met andere partners en overheden
samengewerkt moeten worden. In dit concrete dossier wordt samengewerkt met de wvi, een
intercommunale die uitsluitend voor lokale overheden werkt. Uiteraard zal hierbij het algemeen
belang vooropstaan. De voorwaarden in het bestek zijn van die aard dat kwaliteit zal moeten
geleverd worden. De controle zal gebeuren door de administratie, met name het diensthoofd
infrastructuur en het aangestelde studiebureau.
- aanstelling centrummanager
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Welke doelstellingen heeft de stad voor ogen met de aanstelling van een centrummanager? Aan
welk profiel moet deze persoon voldoen? Welk resultaat hopen jullie hierbij te halen?'
Het raadslid vraagt om het dossier via Cobra te ontsluiten ten behoeve van de raadsleden
Schepen Kristof Audenaert stelt dat vaak ingespeeld wordt op oproepen van andere overheden om
projecten in te dienen. Ook hier was dit het geval.
De 60% subsidie klopt maar er moet nog aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
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Het resultaat is gericht op het dynamiseren van het handelscentrum. Dit staat onder druk in
Torhout. De bedoeling van de centrummanager is om hier een antwoord op te formuleren en acties
te ontwikkelen. Zie doelstellingen projecten.
De gemeenteraadsvoorzitter stelt dat Vlaams minister Muyters het project mee zal subsidiëren.
Raadslid Eva Maes stelt dat ze tevreden is met het antwoord van de schepen maar vraagt zich wel
af wat de manager concreet zal doen want veel is al bekend.
Schepen Kristof Audenaert verwijst nogmaals naar de doelstellingen en de acties in het dossier en
dit overstijgt toch wel wat al geweten is. De schepen meent dat rond lokale economie al heel wat
gebeurt en hij verwijst graag naar ondermeer de ontwikkeling van de lokale bedrijventerreinen.
Raadslid Eva Maes vindt dat er al lang iets had moeten gebeuren en vindt de 'goednieuwsshow' wat
misplaatst.
Overeenkomstig artikel 13 van het huishoudelijk reglement worden nog volgende mondelinge
vragen gesteld.
Raadslid Elke Carette vond de signalisatie naar aanleiding van de start van de nieuwe fase bij de
werken in de Oostendestraat totaal onduidelijk. Ook de strooiwerken tijdens de eerste winterprik
was ondermaats. De schepen Eddy De Ketelaere bevestigt de problemen naar aanleiding van de
winterprik. Hij bevestigt ook de verwarring bij de aanvang van de nieuwe fase maar de verklaring
is dat er meerwerken werden uitgevoerd waardoor de timing wat in de problemen geraakt is.
Raadslid Vander Donckt wijst erop dat de brieven met info voor de burgers soms toch wel zeer
technisch en dus onbegrijpbaar zijn.
Raadslid Paul Dieryckx heeft vernomen dat er terug een ongeval is geweest aan het stadskantoor
omwille van de gladheid. Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat er inderdaad een ongeval is geweest
maar hij verwijst naar de onverwachte ijzel.
Raadslid Paul Dieryckx stelt vast dat de prijs voor de speelpleinwerking verdubbeld is. Hij vraagt
wat de reden is van deze prijsverhoging? Hij wilt een overzicht van de evolutie van de vaste /
variabele kosten gedurende de laatste 3 jaar. Tot slot vraagt hij of er een sociaal tarief is voorzien
en wat desgevallend de voorwaarden zijn?
Schepen Joost Cuvelier antwoordt dat de reden voor de prijsverhoging dubbel is:
o
Er zijn de voorbije jaren geen aanpassingen geweest. Het blijft allemaal zeer relatief en de
prijzen zijn laag. De Warande is allesbehalve kostendekkend, zodat we er elk jaar aan
toesteken. We opteren voor een kwalitatieve opvang en investeren veel in de werking van
animatoren. Dat resulteert ook in het succes van onze speelpleinwerking.
o
Administratieve vereenvoudiging. Het is een vereenvoudiging van de tarieven, in plaats van te
werken met opties voor middagopvang en per begonnen half uur zijn er nu slechts 2 opties:
voormiddag of namiddag.
De schepen heeft de cijfers van de kosten van de laatste 2 jaar. Hij stelt voor om deze aan de
secretaris te bezorgen om op te nemen in het verslag.

Aankopen voor verkoop
Erfpacht
Benodigdheden gebouwen
Herstellingen
Energie
Verzekeringen
Animatoren
Jobstudenten
Gedetacheerd Personeel

2014
€ 7 712.59
€ 2 388.86
€ 10 313.96
€ 177,87
€ 2 566.36
€ 1 067,07
€ 19 878
€ 10 979, 98
€ 2 143.69

2015 (op 25/01)
€ 8 994.06
€ 2 389
€ 5 782
€ 4 834,55
€ 2 376.25
€ 691.39
€ 19 852
€ 12 082, 35
€ 1 677.39

Er is een sociaal tarief voorzien: 75% korting op het aanbod.
Raadslid Paul Dieryckx stelt zich ook volgende vragen rond het inrichten van de vakantiekampen:
° Leg uit waarom er voor de actuele inschrijvingsprocedure is gekozen?
° Wordt het organiseren van bijkomende vakantiekampen overwogen?
° Zijn er speciale tarieven voorzien voor het inschrijven van meerdere kinderen binnen één
gezin?
° Hoeveel mensen schrijven zich in op basis van het sociaal tarief?
° Wordt een meer gunstige instap voor het sociaal tarief overwogen?
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Schepen Joost Cuvelier geeft uitleg bij de actuele inschrijvingsprocedure. Er is een webshop en de
mogelijkheid om langs te komen in het Vrijetijdshuis.
In de sportdienst zijn de kampen nog niet volzet.
Eind vorige week waren er nog 120 plaatsen vrij in de kinderboerderij
Er komen 2 extra kampen voor de kinderboerderij en de sportdienst overweegt 2 extra
kleuterkampen.
Er zijn ook externe organisaties:
• TIC
• paardenkampen Groenhove en Stoeterij Deloof
• dans- en taalkampen
• circuskampen
• tennis, Voetbal en volleybalkampen
• kunstkampen
Daarnaast zijn er nog kampen van de jeugdbewegingen en het kampenaanbod van de
ziekenfondsen.
Er zijn geen speciale tarieven voorzien voor het inschrijven van meerdere kinderen binnen 1 gezin.
In totaal waren er 83 inschrijvingen met toepassing van het sociaal tarief
Bij de inschrijvingen wordt geen voorrang verleend aan bepaalde doelgroepen.
Het sociaal tarief is steeds een korting van 75% op de normale kost van een kamp.
GEHEIME ZITTING
Bij aanvang van de geheime zitting 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 de aanstelling van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering, tevens
bestuurder, bij De Mandel CV.
Voor het verdedigen van de belangen van de stad in De Mandel en om de continuïteit te
verzekeren, dient er dringend een vertegenwoordiger/bestuurder aangesteld.
Hierop volgt een stemming over de toevoeging van dit agendapunt, waarop alle aanwezige
raadsleden ja stemmen (Hilde Crevits; Norbert De Cuyper; Kristof Audenaert, Lieselotte Denolf,
Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet, Rita Dewulf, Hans Blomme, Joost Cuvelier; Bart Naeyaert, Ward
Baert, Martine Vanwalleghem, Annick Vanderspurt, Jos Bruynooghe, 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).
Bijgevolg wordt aan de agenda een punt nr. 28 toegevoegd voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger (tevens kandidaat bestuurder) in De Mandel CV.
14. Eretitels - toekennen titel van ere-schepen aan de heer Willy Depoorter
Gelet op artikel 69 van het gemeentedecreet, gewijzigd bij artikel 24 van het decreet van 29 juni
2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 houdende vaststelling van de voorwaarden en de procedure tot toekenning van eretitels van gewezen schepenen, gemeenteraadsleden en voorzitters van de gemeenteraad;
Overwegende dat in toepassing van voornoemd besluit van 27 mei 2013 een gewezen schepen
door de gemeenteraad kan gemachtigd worden tot het voeren van de eretitel van zijn ambt nadat
hij minstens 12 jaar gezeteld heeft in de gemeenteraad van Torhout, waarvan ten minste zes jaar
als schepen;
Overwegende dat de heer Willy Depoorter, op 2 januari 2001 tot gemeenteraadslid werd verkozen
en volgende ambtstermijnen heeft vervuld:
- van 2 januari 2001 tot 31 december 2006
- en van 2 januari 2007 tot 31 december 2012
- en van 2 januari 2013 tot 31 december 2015;
Overwegende dat de heer Willy Depoorter, gewezen schepen van de stad Torhout bij beslissing van
10 november 2005 tot schepen werd verkozen en volgende ambtstermijnen heeft vervuld:
- van 10 november 2005 tot 31 december 2006
- en van 2 januari 2007 tot 31 december 2012
- en van 2 januari 2013 tot 31 december 2015;
Gelet op het onberispelijk gedrag van betrokkene;
Gelet op het getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat bij de aanvraag wordt gevoegd;
Gelet op het feit dat betrokkene niet wordt bezoldigd door de gemeente en momenteel geen
mandaat uitoefent van schepen;
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Gelet op de instemmingsverklaring van betrokkene dd. 6 januari 2016
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1.
De titel van ere-schepen van de gemeente Torhout te verlenen aan de heer Willy Depoorter,
geboren te Adinkerke op 13 februari 1949 en wonende Zwevezelestraat 84 te Torhout.
Artikel 2.
De eretitel mag niet gevoerd worden gedurende de tijd dat het mandaat van schepen door
betrokkene werkelijk wordt uitgeoefend en gedurende de periode dat betrokkene wordt bezoldigd
door de gemeente.
15. Eretitels - toekennen titel van ere-schepen aan de heer Servais Deroo
Gelet op artikel 69 van het Gemeentedecreet, gewijzigd bij artikel 24 van het decreet van 29 juni
2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 houdende vaststelling van de voorwaarden en de procedure tot toekenning van eretitels van gewezen schepenen, gemeenteraadsleden en voorzitters van de gemeenteraad;
Overwegende dat in toepassing van voornoemd besluit van 27 mei 2013 een gewezen schepen
door de gemeenteraad kan gemachtigd worden tot het voeren van de eretitel van zijn ambt nadat
hij minstens 12 jaar gezeteld heeft in de gemeenteraad van Torhout, waarvan ten minste zes jaar
als schepen;
Overwegende dat de heer Servais Deroo, op 2 januari 1983 tot gemeenteraadslid werd verkozen
en volgende ambtstermijnen heeft vervuld:
- van 2 januari 1983 tot 31 december 1988
- en van 2 januari 1989 tot 31 december 1994
- en van 2 januari 1995 tot 31 december 2000;
- en van 2 januari 2001 tot 31 december 2006
- en van 2 januari 2007 tot 31 december 2012
- en van 2 januari 2013 tot 31 december 2015
Overwegende dat de heer Servais Deroo, gewezen schepen van de stad Torhout bij beslissing van
27 december 1984 tot schepen werd verkozen en volgende ambtstermijnen heeft vervuld:
- van 1 januari 1985 tot 31 december 1988
- en van 5 januari 2007 tot 31 december 2015
Gelet op het onberispelijk gedrag van betrokkene;
Gelet op het getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat bij de aanvraag wordt gevoegd;
Gelet op het feit dat betrokkene niet wordt bezoldigd door de gemeente en momenteel geen
mandaat uitoefent van schepen;
Gelet op de instemmingsverklaring van betrokkene dd. 6 januari 2016;
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1.
De titel van ere-schepen van de gemeente Torhout te verlenen aan de heer Servais Deroo, geboren
te Torhout op 1 februari 1952 en wonende Brildam 17 te Torhout.
Artikel 2.
De eretitel mag niet gevoerd worden gedurende de tijd dat het mandaat van schepen door
betrokkene werkelijk wordt uitgeoefend en gedurende de periode dat betrokkene wordt bezoldigd
door de gemeente.
16. Cultuur - Raakvlak - Intergemeentelijke Archeologische Vereniging - aanduiden
plaatsvervangend lid in het Beheerscomité
Gelet op ons besluit van 24 september 2007 waarin besloten werd tot toetreding en de
overeenkomst met Raakvlak goed te keuren;
Gelet op ons besluit van 25 februari 2013 waar bij de heer Willy Depoorter werd aangeduid als
plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van Raakvlak;
Overwegende dat de heer Willy Depoorter ontslag neemt als plaatsvervangend lid van het
Beheerscomité van Raakvlak;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de voordracht van een plaatsvervangend lid van het
beheerscomité van Raakvlak.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Eddy De Ketelaere wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van het
Beheerscomité van Raakvlak.
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Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden Raakvlak, Komvest 45, 8000 Brugge.
17. Verenigingen - Vivendo - aanduiden van een vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

en

een

Gelet op het schrijven van Vivendo van 11 december 2012 waarbij o.a. gevraagd wordt een
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering aan te duiden;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij principieel een vertegenwoordiger nl. de heer
Joost Cuvelier en een plaatsvervangend vertegenwoordiger nl. mevrouw Rita Dewulf, werden
aangeduid voor deelname aan de algemene vergaderingen van Vivendo;
Overwegende dat de heer Joost Cuvelier ontslag neemt als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van Vivendo;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de algemene vergadering van Vivendo.
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de Stad Torhout in de algemene vergadering van Vivendo.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - Mevrouw Rita Dewulf, schepen, wonende Robrecht de Friesstraat 8 te 8820 Torhout die
de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de Stad Torhout in Vivendo.
Artikel 2 - Mevrouw Laurie Bogaert,raadslid, wonende Gitsstraat 14/V5 te 8820 Torhout die de
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Torhout in Vivendo.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Vivendo, Magdalenastraat 20 bus 1 te
8200 Sint-Andries.
18. Verenigingen vertegenwoordiger

Bosgroep

Houtland

-

aanduiden

van

een

plaatsvervangend

Gelet op ons besluit van 27 mei 2004 houdende toetreding tot de Bosgroep Houtland vzw,
Streekhuis Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81 te Sint-Michiels;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 houdende de aanduiding van mevrouw Elsie Desmet als
vertegenwoordiger, tevens kandidaat-bestuurder, en de heer Willy Depoorter als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
Overwegende dat de heer Willy Depoorter een einde stelt aan zijn mandaat met ingang van 31
december 2015;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de Stad Torhout in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - Mevrouw Laurie Bogaert, wonende Gitsstraat 14/V5 te 8820 Torhout die de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de Stad Torhout om deel te nemen aan de algemene vergadering van
Bosgroep Houtland.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Bosgroep Houtland vzw, Streekhuis
Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81 te Sint-Michiels.
19. Verenigingen - O.V.S.G. - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering
Gelet op ons besluit van 20 december 2010 houdende de toetreding tot de vzw
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG);
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij principieel een vertegenwoordiger nl. de heer
Willy Depoorter en een plaatsvervangend vertegenwoordiger nl. de heer Joost Cuvelier, werden
aangeduid voor deelname aan de algemene vergaderingen van O.V.S.G.;
Overwegende dat de heer Willy Depoorter een einde stelt aan zijn mandaat met ingang van 31
december 2015
Gelet op de statuten van de vzw OVSG;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de algemene vergadering van O.V.S.G.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - Mevrouw Lieselotte Denolf, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Torhout om deel te nemen
aan de algemene vergadering van OVSG.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan O.V.S.G., Ravensteingalerij 3 bus 7 te
1000 Brussel.
20. Verenigingen - Ethias - aanduiden
plaatsvervangend vertegenwoordiger

van

een

vertegenwoordiger

en

een

Gelet op ons besluit van 27 mei 2013 waarbij principieel een vertegenwoordiger nl. de heer Servais
Deroo en een plaatsvervangend vertegenwoordiger nl. de heer Eddy De Ketelaere, werden
aangeduid voor deelname aan de algemene vergaderingen van Ethias;
Overwegende dat de heer Servais Deroo ontslag neemt
Gelet op de statuten van Ethias;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de algemene vergadering van Ethias.
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de Stad Torhout in de algemene vergadering van Ethias.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Eddy De Ketelaere die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Torhout om deel te nemen
aan de algemene vergadering van Ethias.
Artikel 2 - De heer Joost Cuvelier die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Torhout om
deel te nemen aan de algemene vergadering van Ethias.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden Ethias, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik.
21. Verenigingen - Regionaal Landschap Houtland - aanduiden van een tweede
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Gelet op ons besluit van 26 maart 2001 houdende toetreding tot de vzw Regionaal Landschap
Houtland;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij principieel een vertegenwoordiger nl. mevrouw
Elsie Desmet en een tweede vertegenwoordiger nl. de heer Joost Cuvelier werden aangeduid voor
deelname aan de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Houtland;
Overwegende dat de heer Joost Cuvelier ontslag neemt als vertegenwoordiger;
Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Houtland;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een tweede vertegenwoordiger van de Stad
Torhout in de vzw Regionaal Landschap Houtland te 8200 Sint-Michiels;
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - Mevrouw Laurie Bogaert, wonende Gitsstraat 14/V5 te 8820 Torhout, die de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als tweede
vertegenwoordiger van de Stad Torhout in de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal
Landschap Houtland.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de vzw Regionaal Landschap Houtland,
Streekhuis Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81 te 8200 Sint-Michiels.
22. Verenigingen - RESOC-NOORD-WEST-VLAANDEREN vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger

aanduiden

van

een

Gelet op het schrijven van 8 december 2015 van Resoc Noord-West-Vlaanderen waarbij gevraagd
wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger in Resoc-Noord-WestVlaanderen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in
Resoc-Noord-West-Vlaanderen;
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Bart Naeyaert die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in Resoc-Noord-West-Vlaanderen.
Artikel 2 - De heer Norbert De Cuyper die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als plaatsvervanger in Resoc-Noord-West-Vlaanderen.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden RESOC Noord-West-Vlaanderen,
Tillegemstraat 81, 8200 Brugge.
23. Verenigingen - EFIN - aanduiden van een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
Gelet op ons besluit van 29 mei 2000 houdende oprichting van de naamloze vennootschap EFIN;
Gelet op ons besluit van 27 mei 2013 waarbij de heer Kristof Audenaert werd aangeduid als
vertegenwoordiger van de Stad Torhout in de Raad van Bestuur;
Gelet op het schrijven van Kristof Audenaert waarbij hij zijn ontslag indient als lid van de Raad van
Bestuur;
Gelet op de statuten van de nv EFIN;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de Raad van Bestuur van de nv EFIN,
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Joost Cuvelier die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Torhout in de Raad van
Bestuur van de nv EFIN.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden nv EFIN, Noordlaan 9, 8820 Torhout.
24. Intercommunale verenigingen - MIROM - aanduiden van een vertegenwoordiger in
de algemene vergadering
Gelet op onze besluiten van 3 mei 1979 houdende toetreding tot Intercommunale voor
Vuilverwijdering en -verwerking voor Roeselare en Ommeland s.v. IVRO; en van 8 november 1979
houdende integrale goedkeuring van de statuten van de intercommunale; deze vereniging draagt
vanaf 1 januari 2006 de naam MIROM;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij principieel een vertegenwoordiger nl. de heer
Joost Cuvelier en een plaatsvervangend vertegenwoordiger nl. de heer Hans Blomme, werden
aangeduid voor deelname aan de algemene vergaderingen van Mirom;
Overwegende dat de heer Joost Cuvelier ontslag neemt als vertegenwoordiger;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de algemene vergadering van MIROM.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - Mevrouw Mieke Verduyn die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Torhout om deel te nemen
aan de algemene vergadering van MIROM.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden MIROM, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te
8800 Roeselare.
25. Intercommunale verenigingen - WVI - aanduiden van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering
Gelet op onze besluit van 27 september 1999 houdende fusie door overneming van de
intercommunales WIH en WITAB door WIER, WVI geworden;
Gelet op ons besluit van 25 februari 2013 houdende aanduiding van de heer Joost Cuvelier als
vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Overwegende dat de heer Joost Cuvelier ontslag genomen heeft als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van de WVI;

15

25/01

Gelet op de statuten van WVI;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de algemene vergadering van WVI.
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Hans Blomme, schepen, wonende Kruiskensstraat 1A te 8820 Torhout, die de
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de Stad Torhout in de Algemene Vergadering van WVI.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310
Brugge.
26. Intercommunale verenigingen - WVI- aanduiden van een vertegenwoordiger in het
Regionaal Comité
Gelet op ons besluit van 27 september 1999 houdende fusie door overneming van de
intercommunales WIH en WITAB door WIER, WVI geworden;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij de heer Hans Blomme aangeduid werd als
vertegenwoordiger in het Regionaal Comité van de WVI te Brugge;
Gelet op het schrijven van de heer Hans Blomme waarbij hij zijn ontslag indient als
vertegenwoordiger in het Regionaal Comité van de WVI te Brugge;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger in het Regionaal Comité
van de WVI;
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Norbert De Cuyper die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Torhout in het Regionaal
Comité van de WVI te Brugge.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden de WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
27. Intercommunale verenigingen - Infrax West - aanduiden van een vertegenwoordiger
in de algemene vergadering
Gelet op ons besluit van 17 december 1956 houdende toetreding tot Infrax, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 23 januari 1957;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij principieel een vertegenwoordiger nl. mevrouw
Annick Vanderspurt en een plaatsvervangend vertegenwoordiger nl. de heer Pieter Billiet, werden
aangeduid voor deelname aan de algemene vergaderingen van Infrax West;
Overwegende dat mevrouw Annick Vanderspurt een einde stelt aan haar mandaat bij Infrax West;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Torhout in
de buitengewone algemene vergadering van Infrax West;
BESLUIT: met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Tom Vanhoutte die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Torhout om deel te nemen
aan de algemene vergadering van Infrax West
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout.
28. Verenigingen - De Mandel - aanduiden van een vertegenwoordiger tevens kandidaatbestuurder in de algemene vergadering
Gelet op ons besluit van 15 mei 1946 houdende toetreding tot De Mandel cvba te Roeselare;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij de heer Hans Blomme aangeduid werd als
vertegenwoordiger tevens kandidaat-bestuurder;
Overwegende dat de heer Hans Blomme met ingang van 25 januari 2016 zijn ontslag indient als lid
van de Raad van Bestuur;
Gelet op de statuten van De Mandel;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger tevens kandidaatbestuurder van de Stad Torhout in de algemene vergadering van De Mandel;
BESLUIT:
met eenparigheid
Artikel 1 - De heer Paul Dieryckx, wonende Hofstraat 1 bus 1 te 8820 Torhout die de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger tevens kandidaat-bestuurder van de Stad Torhout om deel te nemen aan de
algemene vergadering van De Mandel.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden De Mandel cvba, Groenestraat 224, 8800
Roeselare.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Zij sluit de vergadering om
9 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 22 februari 2016.
Torhout, maandag 25 januari 2016
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Hilde Crevits

