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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 21 MAART 2016
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Zij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

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.

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 22 februari
2016 verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Infopunten en mededelingen
Integratietraject wordt voorgesteld door de secretaris aan de hand van een powerpointpresentatie.
Raadslid Paul Dieryckx wijst op het belang van de betrokkenheid van de medewerkers. Hij vraagt
dat ook de gemeenteraadsleden de nieuwsbrief met de interne communicatie omtrent de
voortgang van het project kunnen ontvangen.
Raadslid Eva Maes vraagt wat het verband is tussen het integratietraject en het V-ICT-OR-project
waarvan sprake in het eerste verslag van de stuurgroep. De secretaris schetst het opzet van het
VICTOR-project dat past binnen de verdere digitalisering van de dienstverlening en de interne
werking, en stelt dat er interferenties zijn met het integratietraject. Dit moet uiteraard zoveel als
mogelijk op elkaar afgestemd worden.

13. Ruimtelijke ordening en huisvesting - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Gitsstraat - definitieve vaststelling
Agendapunt 13 wordt bij voorrang behandeld in functie van de toelichting aan de hand van een
powerpointpresentatie door Bert Desender, stedenbouwkundig ambtenaar.
Raadslid Steve Becelaere en voorzitter Hilde Crevits verlaten de vergadering.
Bespreking:
Raadslid Paul Dieryckx betreurt dat de verplichting omtrent de sociale huisvesting geschrapt is, ook
al is dit een gevolg van Vlaamse regelgeving dat werd aangepast naar aanleiding van uitspraken
door de Raad van State.
Raadslid Bertrand Vander Donckt sluit zich hier bij aan en vreest dat het sociaal objectief niet
gehaald zal worden. Hij betreurt dat het bestuur niet uitdrukkelijker kiest voor meer sociale
huisvesting waar er toch een hoge nood naar bestaat. Hij verwijst zowel naar dit project als
eventueel andere projecten.
Schepen Audenaert stelt dat er wel een verschil is met de Moertjes. Hij wijst ook op de
mogelijkheid om in onderhandeling te gaan zowel met de eigenaars als met de
projectontwikkelaars. Zij moeten wel akkoord gaan.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt toch dat het bestuur inspanningen zal doen om met de
projectontwikkelaars in gesprek te gaan om sociale woningbouw te realiseren.
Schepen Audenaert bevestigt dat dit de bedoeling is maar het bestuur heeft geen enkel instrument
om dit af te dwingen.
Raadslid Eva Maes stelt dat haar fractie zich zal onthouden want zij hadden gehoopt dat er meer
economisch ontwikkeling mogelijk zou zijn.
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Raadslid Elke Carette stelt dat zij zich zal onthouden om dezelfde reden en omdat er toch veel
bezwaarschriften zijn.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met 20 stemmen ja.
De raadsleden Ward Baert, Elke Carette, Jurgen Claus, Eva Maes en Ellen de Brabander onthouden
zich.
Mevrouw Hilde Crevits, voorzitter en de heer Steve Becelaere, raadslid, nemen niet deel aan de
beraadslaging en stemming over dit punt.
Gelet op artikel 42 §1 en 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 2.2.1 tot en met 2.2.5 en artikel 2.2.13 tot en met 2.2.18 van de Vlaamse codex
ruimtelijke ordening zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009
houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en verdere wijzigingen
(verder vernoemd als "VCRO"), met specifieke aandacht voor artikel 2.2.14 §6 dat stelt dat bij de
definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan slechts
wijzigingen kunnen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het
openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de adviezen, uitgebracht door de
aangeduide diensten en overheden, of het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27.09.2010, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het
bestek voor een overheidsopdracht voor diensten met als onderwerp de aanstelling van een
ontwerper voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gitsstraat' en waarbij
het college van burgemeester en schepenen belast werd met de uitvoering van dit besluit;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29.12.2010, waarbij de
opdracht voor de opmaak van een ontwerp voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Gitsstraat' werd toegewezen aan Soresma n.v., Eugène Bekaertlaan 61, 8790 Waregem;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat door de deputatie werd goedgekeurd op 3
juli 2008;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29.06.2015 tot voorlopige vaststelling van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gitsstraat;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16.07.2015 tot bepaling
van de periode en wijze van bekendmaking van het openbaar onderzoek over het ruimtelijk
uitvoeringsplan Gitsstraat;
Gelet op het openbaar onderzoek over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Gitsstraat van 03.08.2015 tot en met 01.10.2015;
Gelet op de adviezen en bezwaren geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek;
Gelet op de bundeling en coördinatie van de adviezen en de bezwaren door de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening in zitting van 12.10.2015 en het bijhorend advies aan de
gemeenteraad;
Gelet op het voorstel van het college met betrekking tot het openbaar onderzoek en het advies van
de Gecoro;
Gelet op het voorliggende ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gitsstraat dat werd
aangepast aan de opmerkingen van het verslag van de Gecoro d.d. 12.10.2015 en het standpunt
van het college;
Overwegende dat de gemeenteraad zich aansluit bij het advies van de Gecoro en de voorgestelde
wijzigingen zoals voorgesteld door het college;
Overwegende dat deze aanpassingen conform artikel 2.2.14§6 van de Codex RO zijn;
BESLUIT:
Artikel 1 - Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gitsstraat definitief vast te stellen
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde plannen en tekst.
Artikel 2 - Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gitsstraat, samen met het besluit van de
gemeenteraad en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening per
beveiligde zending over te maken aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de
Vlaamse Regering.

3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de jaarlijkse
carnavalviering - kennisneming
Bespreking:
Raadslid Ward Baert vraagt zich af waarom dit bij hoogdringendheid moet gebeuren.
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Elke Carette stelt dat er veel klachten zijn van buurtbewoners met betrekking tot geluidshinder,
vandalisme, vechtpartijen,… Zij meent dat Torhout stilaan een slecht imago krijgt door de vele
voorvallen op dat vlak naar aanleiding van festiviteiten.
Martine Vanwalleghem meent dat 95 db eigenlijk nog veel te veel lawaai is. Ze vraagt of dit wel
opgevolgd wordt.
De burgemeester wijst erop dat de reden van het dossier een tikfout is geweest, vandaar de
aanpassing en de hoogdringendheid.
Hij bevestigt de vrees voor het steeds slechter wordende imago. Hij begrijpt dat. Hij stelt tevens
dat er metingen gebeuren maar dat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld.
Raadslid Martine Vanwalleghem stelt ook voor dat er voor de kinderen oordopjes worden
uitgedeeld. De burgemeester is akkoord en hij stelt tevens voor om volgend jaar de geluidsgrens
en de handhaving hieromtrent te bekijken.
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 gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2016 betreffende openbare orde en rust tijdens
de carnavalviering van zondag 13 maart 2016;
Overwegende dat in het artikel 4 volgende correctie diende te worden aangebracht: 85db(A) Laeq,
min w wordt 95 db(a) L aeq,15min w, zodat het geluidsniveau in de carnavalstoet, op gelijk welke plaats
in de stoet waar zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden 95db(a)L,aeq,15 min niet
mocht overschrijden;
Gelet op het besluit van 8 maart 2016 van de burgemeester tot het vaststellen van veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de jaarlijkse carnavalviering op zondag 13 maart 2016 waarbij
deze wijziging werd aangebracht;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 8 maart 2016 tot het vaststellen van veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de jaarlijkse carnavalviering op zondag 13 maart 2016.
4. Personeel
kennisneming

-

secretariaat

-

benoeming

in

vast

verband

OCMW-secretaris

-

Gelet op ons besluit van 26 januari 2015 houdende vaststelling van de invulling van de functie van
stadssecretaris vanaf 1 maart 2015;
Gelet op ons besluit van 26 januari 2015 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst
tussen de stad en het OCMW Torhout betreffende de onderlinge samenwerking in het algemeen en
de gezamenlijke invulling van de functie van secretaris in het bijzonder;
Gelet op ons besluit van 24 maart 2014 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst
tussen de stad en het OCMW Torhout betreffende de invulling van de taak van secretaris principeovereenkomst;
Overwegende dat in uitvoering van de principeovereenkomst van 24 maart 2014 na een
selectieprocedure de heer Tom Vandenberghe bij besluit van de OCMW-raad van 27 november
2014 werd aangesteld als OCMW-secretaris; dat hij met ingang van 1 februari 2015 dit ambt heeft
op genomen op proef voor de duur van 12 maanden; dat hij ingevolge ons besluit van 26 januari
2015 met ingang van 1 maart 2015 bijkomend het ambt van stadssecretaris uitoefent;
Overwegende dat de proefperiode als OCMW-secretaris ten einde liep op 31 januari 2016; dat na
een gunstig evaluatieresultaat de OCMW-raad is overgegaan tot benoeming in statutair verband;
KENNIS WORDT GENOMEN:
van het besluit van de OCMW-raad van 25 februari 2016 waarbij de heer Tom Vandenberghe in
statutair verband wordt aangesteld als OCMW-secretaris met ingang van 1 februari 2016.
5. Personeel - formatie - wijziging
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 27 mei 2013 tot hervaststelling van de formatie zoals gewijzigd bij besluit
van 22 december 2014;
Overwegende dat n.a.v. het overlijden van de heer Geert Van Nieuwenhuyse de invulling van de
functie van deskundige ruimtelijke ordening (niveau B) heroverwogen dient te worden; dat de
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accenten binnen deze functie bij een nieuwe invulling op de specifieke opdrachten mobiliteit en GIS
zullen worden gelegd die een bijzondere expertise vereisen; dat een opname van de functie in de
contractuele formatie i.p.v. de statutaire formatie verantwoord is;
Gelet op artikel 104 §2, 3° en 6° van het gemeentedecreet:
'In afwijking van §1 kunnen personeelsleden in contractueel verband in dienst worden genomen
om:
…
3° aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen
…
6° te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise vereisen.'
Gelet op het advies van het managementteam van 8 maart 2016;
Gelet op de besprekingen in het bijzonder overlegcomité van 2 maart 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - In de statutaire formatie zoals opgenomen in bijlage 2 van het besluit van 27 mei 2013.
tot hervaststelling van de formatie worden de bepalingen voor wat betreft de graad deskundige in
niveau B als volgt vervangen:
rang functionele graadnaam
oorspronkelijke
nieuwe formatie
verschil
loopbaan
formatie
Bv
B1-B3
deskundige
8,5
7,5
- 1*
* het betreft de functie van deskundige mobiliteit en GIS
Artikel 2 – In de contractuele formatie zoals opgenomen in bijlage 2 van het besluit van 27 mei
2014 tot hervaststelling van de formatie worden de bepalingen voor wat betreft de graden in
niveau B als volgt vervangen:
rang functionele graadnaam
oorspronkelijke
nieuwe formatie
verschil
loopbaan
formatie
Bv
B1-B3
deskundige
6,5
7,5
+ 1*
* het betreft de functie van deskundige mobiliteit en GIS
6. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 22 december 2008 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Torhout, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 26 oktober 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op ons besluit van heden tot bijsturing van de formatie;
Overwegende dat n.a.v. het overlijden van de heer Geert Van Nieuwenhuyse de invulling van de
functie van deskundige ruimtelijke ordening (niveau B) heroverwogen dient te worden; dat de
accenten binnen deze functie bij een nieuwe invulling op de specifieke opdrachten mobiliteit en GIS
zullen worden gelegd die een bijzondere expertise vereisen; dat hiervoor niet noodzakelijk een
diploma richting stedenbouw zoals dit nu voorzien is, vereist is; dat een functierelevante ervaring
van 2 jaar nuttig is;
Gelet op het advies van het managementteam van 8 maart 2016;
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité van 2 maart 2016 met een
protocol tot gevolg;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - In bijlage 4 'specifieke aanwervingsvoorwaarden' wordt voor niveau B hetgeen volgt
toegevoegd:
deskundige mobiliteit en GIS
2 jaar relevante ervaring binnen één van beide
domeinen

38
Artikel 2 - Conform artikel 253 §1, 1° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, wordt een kopie
van dit besluit binnen een termijn van twintig dagen vanaf de dag na het nemen van dit besluit
verstuurd naar de provinciegouverneur.
7. Tewerkstelling - opheffen PWA Torhout vzw - overgang naar BLINK vzw
Bespreking:
Raadslid Jürgen Claus vraagt uitleg omtrent de scheiding van de geldstromen tussen PWA en de
VZW Blink en het toezicht erop.
Raadslid Paul Dieryckx uit zijn bezorgdheid omtrent de actuele reserve bij de PWA die bij het
wegvallen van de PWA ook zou verdwijnen. Hij stelt voor om nog relevante initiatieven te nemen
zodat het geld nuttig besteed wordt.
De schepen Elsie Desmet stelt dat de geldstromen steeds gescheiden geweest zijn en er is
overeengekomen om dezelfde samenstelling van de raden van bestuur te behouden. Wat Blink
betreft heeft dit nochtans geen enkele binding met het stadsbestuur. Het werkt volledig autonoom.
Raadslid Jurgen Claus vraagt of er in de statuten bepalingen zijn wat er met de middelen moet
gebeuren. De schepen stelt dat de geldstromen vandaag ook reeds volledig gescheiden zijn en dat
dit zo zal blijven. De doelstelling blijft om de sociale tewerkstelling te garanderen.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 6 maart 1995 tot oprichting van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van Torhout onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (principiële
beslissing);
Gelet op het verslag van de Algemene Vergadering van VZW PWA Torhout van 21 januari 2016
waarbij wordt voorgesteld de activiteiten van dienstenchequebedrijf BLINK af te splitsen van de
reguliere PWA-werking;
Overwegende dat beide afdelingen verder zullen werken binnen een VZW-structuur; dat voor de
continuïteit in de activiteit het dienstenchequebedrijf 'BLINK' het bestaande ondernemingsnummer
zal behouden; dat de VZW PWA-Torhout binnen zijn huidige structuur om die reden wordt
opgeheven en dat een nieuwe PWA onder de vorm van een VZW overeenkomstig artikel 8 van de
besluitwet van 28 december 1944 wordt opgericht;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - De VZW PWA-Torhout zoals opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 6 maart
1995 wordt opgeheven.
Artikel 2 - Akte te nemen van de intentie van de Algemene Vergadering van de VZW PWA-Torhout
om over te gaan tot de splitsing van de activiteiten van BLINK enerzijds en van het reguliere PWA
anderzijds en daartoe de huidige VZW te ontbinden en over te gaan tot de oprichting van een
nieuwe VZW BLINK voor wat het dienstenchequebedrijf betreft met behoud van het ondernemingsnummer van de VZW PWA-Torhout.
Artikel 3 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt voor verder gevolg aan VZW PWATorhout.
8. Tewerkstelling - oprichting van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap goedkeuren statuten
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 245 betreffende de oprichting van extern
verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;
Gelet op de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, in het bijzonder op artikel 8 houdende de verplichting van gemeenten om een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap op te richten in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;
Gelet op de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen; en de bijkomende wetgeving
en de uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op de Zesde Staatshervorming die van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen een
Vlaamse bevoegdheid maakt;
Gelet op het feit dat er nog geen uitvoeringsbesluit van het decreet betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling van 12 juli 2013 ("maatwerkdecreet") is goedgekeurd;
Gelet op ons besluit van heden waarbij de VZW PWA-Torhout in zijn huidige vorm wordt
opgeheven;
Overwegende dat een nieuwe VZW PWA-Torhout dient opgericht te worden
Gelet op het ontwerp van de statuten van de vzw PWA dat zich in bijlage bevindt;
BESLUIT:
Artikel 1 - De oprichting van de VZW PWA-Torhout wordt goedgekeurd.
Artikel 2 - De statuten van VZW PWA-Torhout worden goedgekeurd, zoals in bijlage van dit besluit.
9. Ruimtelijke ordening en mobiliteit - goedkeuring en ondertekening van het charter
sterk fietsbeleid
Bespreking:
Raadslid Jos Bruynooghe stelt dat hij met zijn collega raadslid Bertrand Vander Donckt vandaag
ook al geparticipeerd heeft aan een initiatief van de Fietsersbond.
Verder uit hij zijn dank aan de voorzitter die als minister van mobiliteit in maart 2014 het
kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen heeft opgericht. Hij verwijst nog naar de recente
vormingsavond voor raadsleden waar we de degelijkheid van dit kenniscentrum mochten ervaren
en er een hele reeks interessante ideeën en tips kregen.
Hij kondigt aan dat zijn fractie mee gaat goedkeuren, toch wijst hij erop dat een maand later dan
beloofd het charter wordt voorgelegd.
Hij hoopt dat het stadsbestuur beseft dat het ondertekenen van dit charter een verregaand
engagement betekent: wij gaan het in elk geval van dichtbij blijven opvolgen.
De schepen heeft het over de minstens 3 gekozen uitgangspunten en engagementen die men
moest vertalen in een concrete actie. Uiteraard betekent het ondertekenen van het charter dat
men zich achter alle 10 omschreven uitgangspunten en engagementen schaart. Zo staat het te
lezen op de website van fietsberaad Vlaanderen.
Hopelijk beseft men ook dat onlangs genomen beslissingen, met het ondertekenen nu eigenlijk niet
meer zouden kunnen, bv. realiseren van de zoen- en vroemzone vlak aan de schoolpoort in Don
Bosco – eigenlijk zou men daar perfect een schoolstraat kunnen van maken - , het weghalen van
het paaltje in de Poperbosstraat. We zien het vooral als een stap in de goede richting en een kans
om binnen het bestuur zelf tot een grondige mentaliteitswijziging te komen op vlak van mobiliteit
en deze dan enthousiast uit te dragen naar de bevolking.
Raadslid Eva Maes stelt dat haar fractie dit zal goedkeuren. Ze maakt een belangrijke opmerking
dat het stadsbestuur nog steeds parkeerkaarten uitdeelt voor het personeel van het vrijetijdshuis.
Schepen Elsie Desmet somt de plannen op met betrekking tot het promoten van het fietsen in de
stad en dat zijn er heel wat. Hierbij verwijst ze in het bijzonder naar de Mobiscan die eraan komt.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen enkele van de universele
uitgangspunten en noodzakelijke engagementen van het fietsen heeft vastgelegd in een charter
“Sterk Fietsbeleid”;
Overwegende dat de gemeente in haar bestuursakkoord en strategische meerjarenplanning acties
heeft opgenomen voor de uitwerking van een fietsbeleid;
Overwegende dat het ondertekenen van het charter zichtbaarheid geeft aan het fietsbeleid van de
gemeente;
BESLUIT:
Enig artikel- Het charter “Sterk Fietsbeleid” van Fietsberaad Vlaanderen goed te keuren en te
ondertekenen, en formuleert voor de uitvoering volgende acties:
1. Uitgangspunt: Fietsen bespaart ruimte
Fietsen draagt bij aan de leefkwaliteit in steden en dorpen. Het is een robuuste en
veerkrachtige vervoerswijze die de schaarse (publieke) ruimte beter benut en rechtvaardiger
verdeelt. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten in de eerste plaats vlotte en veilig
verbindingen garanderen voor fietsers en voetgangers.
Actie/engagement:
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2.

3.

De stad vertrekt voor de nieuwe woonontwikkeling Moertjes-Herderstraat vanuit het STOPprincipe om de wijk te ontwikkelen. Bij uitbreiding gebeurt dit bij alle nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen.
Uitgangspunt: Investeer in een fietscultuur
Maak van de fiets een vanzelfsprekende vervoerswijze. Speel als lokaal bestuur uw
voorbeeldfunctie ten volle uit en laat zien wat de mogelijkheden zijn. Zet de fiets in voor
gemeentelijke dienstverlening en overtuig ook partners (bedrijven, scholen, verenigingen) in
het gemeentelijk beleid om dat te doen.
Actie/engagement:
De stad schrijft zich in bij de testkaravaan. Dit is een brede waaier aan vervoermiddelen die
de werknemers van de ingeschreven bedrijven gedurende een aantal weken gratis kunnen
proberen voor hun woon-werkverkeer. De testkaravaan bestaat uit klassieke fietsen,
elektrische fietsen, vouwfietsen, elektrische bakfietsen, en fietskarren. De testkaravaan gaat
verder dan de fiets, met probeerpassen voor de trein, bus, Blue Bike en carpoolpromotie. Of
een combinatie van verschillende vervoerswijzen.
Op die manier maken werknemers van de stad kennis met alternatieve vervoersmiddelen en
kan dit aanleiding geven tot een wijziging in het woonwerkverkeer.
Uitgangspunt: Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser
Comfortabele infrastructuur stimuleert het fietsgebruik. Nieuwe infrastructuur zal de veiligheid
van de fietser verhogen. Hoe hoger de auto-intensiteit, hoe hoger de vraag naar vrijliggende
fietsinfrastructuur met een hoge kost. Consequent het STOP-principe hanteren bij
infrastructuurwerken geeft fietsers meer ruimte en levert de hoogste maatschappelijke baten
op.
Actie/engagement:
Gefaseerde aanleg van de fietssnelweg tussen Veldegem - Torhout- LIchtervelde langs de
spoorlijn. Op deze fietssnelweg zullen verschillende functies aantakken.

10. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 26
mei 2016 - bespreking van de agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger
Bespreking:
Raadslid Paul Dieryckx vraagt of het ingewikkelde kwesties zijn die betrekking hebben op de
wijziging van de statuten. De schepen stelt dat het kleine aanpassingen zijn met betrekking tot de
naam en het zich in regel stellen met Europese richtlijnen. Ook wat de opdracht betreft, is er een
uitbreiding zodat personeelsleden in meerdere gemeenten kunnen ingezet worden.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 18 februari 2016 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van WVI die zal plaatsvinden op 26
mei 2016;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Statutenwijziging
2. Mededelingen
Overwegende dat het ontwerp van statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de
buitengewone algemene vergadering moet voorgelegd worden;
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 art 44, 3°lid van dit decreet waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat
van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de statuten van WVI die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in de
algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013, gewijzigd op 25 februari 2013, gewijzigd op 25 januari
2016 waarbij de heer Hans Blomme aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet
als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
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 26 mei 2016, waarbij een
beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Statutenwijziging
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2. 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.
11. Intercommunale verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 24 mei 2016 bespreking van de agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger
Bespreking:
Raadslid Paul Dieryckx vraagt ook hier of er belangrijke wijzigingen in de statuten zijn. Schepen
Elsie Desmet licht de wijzigingen toe maar die zijn eerder beperkt.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 22 februari 2016 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van MIROM die zal plaatsvinden op 24 mei 2016;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Benoeming van een bestuurder.
6. Wijziging statuten (buitengewone meerderheid).
7. Varia.
Overwegende dat het ontwerp van statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de
algemene vergadering moet voorgelegd worden;
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 algemene vergadering;
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 de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van MIROM die plaats heeft op 24 mei 2016, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Benoeming van een bestuurder.
6. Wijziging statuten (buitengewone meerderheid).
7. Varia.
Artikel 2 - Mevrouw Mieke Verduyn, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer
Hans Blomme, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met
betrekking tot de bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan MIROM, Oostnieuwkerksesteenweg 121
te 8800 Roeselare.
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12. Intercommunale verenigingen - Infrax West - buitengewone algemene vergadering
van 7 juni 2016 - bespreking van de agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 29 februari 2016 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Infrax West die zal
plaatsvinden op 7 juni 2016;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Statutenwijziging
Artikel 54 - diverse bepalingen
Overwegende dat het ontwerp van statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen vòòr de
algemene vergadering moet voorgelegd worden;
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 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 aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
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 Infrax West die plaats heeft op 7 juni 2016, waarbij een
beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Statutenwijziging
Artikel 54 - diverse bepalingen.
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.
14. Patrimonium - opmaak beheersplan stadhuis en 2 stadspompen - bestek voor
studieopdracht - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking:
Raadslid Elke Carette stelt vast dat er terug een studieopdracht moet goedgekeurd worden en
daarom zal ze zich onthouden.
Raadslid Paul Dieryckx sluit zich hierbij aan en vraagt zich af waarom dit zoveel geld moet kosten
en of dat dit niet kan meegenomen worden met het totaalplan voor de hele stadskern.
Raadslid Ward Baert sluit zich hier bij aan.
Schepen Kristof Audenaert stelt dat dit inderdaad een verplichting is die opgelegd wordt door de
Vlaamse overheid. Er moet een beheersplan opgemaakt worden. En de daaruit voortvloeiende
werken zullen, net als de studie, gesubsidieerd worden voor 80%.
Hij wijst nog eens op het belang van het tijdrovende aspect van de procedures.
Raadslid Paul Dieryckx blijft benadrukken dat het voorziene bedrag zeer veel geld is. De schepen
stelt dat het inderdaad zo is. Het werd herhaaldelijk bevraagd maar telkens bevestigd.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja
De raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Elke Carette, Jurgen Claus,
Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul
Dieryckx en Rik Hoste onthouden zich.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt het onderhoud van het stadhuis, geklasseerd als
Erfgoed, in de toekomst te bewaken, dat het aangewezen is hiervoor een beheersplan op te maken
met een visie voor de komende 20 jaar;
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Overwegende dat 2 stadspompen, met name voor huis Bekaert en aan de Ravenhofstraat, ook
geklasseerd zijn en in de toekomst een onderhoud zullen kennen;
Overwegende dat een goedgekeurd beheersplan door de afdeling Erfgoed Vlaanderen de
mogelijkheden biedt om zowel voor de opmaak van de studie subsidies te krijgen, evenals voor de
geplande onderhoudswerken tot een subsidiepercentage van 80% van de uitvoeringskosten kan
verkregen worden;
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een studiebureau aan te stellen;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens met betrekking tot deze studieopdracht voor
aanneming van diensten, opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor een bedrag geraamd op
30 000 EUR, excl. btw of 36 300 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/003 AR 214000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2015;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 26 februari 2016, conform artikel 160
§ 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het navolgend bestek van studieopdracht inzake het
aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een beheersplan voor het Stadhuis en de 2
stadspompen nabij Huis Bekaert en de Ravenhofstraat, met een ereloon geraamd op 30 000 EUR,
excl. btw of 36 300 EUR, incl. btw.
Artikel 2 - Deze overheidsopdracht voor een aanneming van diensten zal door het college van
burgemeester en schepenen worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
15. Camerabewaking - plaatsen van camerabewaking op niet-besloten plaatsen op
openbaar domein ter preventie van overlast bij glasinzamelpunten - advies
Bespreking:
Raadslid Ward Baert vraagt zich af of de camera's ook op andere plaatsen zouden kunnen ingezet
worden waar veel sluikstorting wordt vastgelegd.
De schepen stelt dat dit in eerste orde voorbehouden is voor de glasbollen. De regeling is ook
onderworpen aan de privacy-wetgeving die zeer strikte regels oplegt.
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van de wet van 21 maart 2007 (zoals gewijzigd door de wet van 12
november 2009) tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, Camerawet,
in het bijzonder art. 5;
Gelet op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens, Privacywet, dat video- en
camerabeelden als automatische gegevensverwerking worden gekwalificeerd, waardoor bijzondere
maatregelen dienen genomen te worden in het kader van de privacybescherming;
Gelet op het KB van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's;
Gelet op het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er
camerabewaking plaatsvindt, gewijzigd door KB van 21 augustus 2009;
Gelet op de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011 inzake camerabewaking;
Overwegende dat de beslissing tot het plaatsen van een camera in een niet-besloten plaats pas
kan worden genomen nadat de gemeenteraad en de korpschef positief advies hebben gegeven;
Gelet op het voorstel tot plaatsen van camerabewaking ter preventie en controle van sluikstorten
en overlast van intercommunale MIROM, dat zij ten slotte instaan voor het ledigen van de
glascontainers en het ophalen van zwerfvuil in de stad;
Overwegende dat zwerfvuil steeds meer voorkomt, vooral ook rond glasinzamelpunten, dat
sluikstorten een grote bron van ergernis is voor zowel de burger, de stad en MIROM, waar
daarentegen de identificatie van sluikstorters echter zeer moeilijk is;
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Overwegende dat de plaatsing van camerabewaking bij glasinzamelpunten de effectieve
handhaving sterk zal kunnen verhogen;
Gelet op het geraamde tonnage sluikstorten rond de glasinzamelpunten (± 10 ton) in 2015;
Overwegende dat vanuit politioneel oogpunt er geen bezwaren zijn tegen de inzet van een camera
bij de aanpak van sluikstorten;
Gelet op het concrete advies van de korpschef van 10.03.2016 tot plaatsing van camerabewaking
op openbare plaatsen bij glasbollen, waar bij de beoordeling van nut en wenselijkheid van
camerabewaking in het kader van sluikstort, aftoetsing gebeurt aan de principes van de
Privacywetgeving (legaliteit, wenselijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en finaliteit);
Overwegende dat het plaatsen van camera's zowel preventief als ontradend werkt, alsook kadert in
het politioneel handhavingsbeleid;
Overwegende dat de nieuwe Algemene Politieverordening hiervoor een duidelijk kader verleent,
waarbij cameratoezicht een belangrijke ondersteuning kan zijn (subsidiariteit);
Overwegende dat het voorstel de prioritaire plaatsen bevat van cameratoezicht op het openbaar
domein waar, met een verplaatsbare camera, controle op sluikstort en diverse vormen van overlast
in het algemeen kan gebeuren bij glasinzamelpunten;
Overwegende dat de gunning en aankoop van de camera's door MIROM zal gebeuren, evenals alle
hieraan verbonden kosten van plaatsing, aangifte en signalisatie;
Overwegende dat in functie van de aangifte aan de Privacycommissie als verantwoordelijke voor de
verwerking, de stad Torhout wordt aangeduid;
Gelet op de opmerkingen ter zitting;
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies en de bijhorende motivatie en
analyse door de Korpschef inzake de plaatsing van camerabewaking bij diverse glasinzamelpunten
op het openbaar domein van de stad Torhout, meer in het bijzonder ter preventie en controle op
sluikstorten en diverse vormen van overlast.
Artikel 2 - De gemeenteraad verleent positief advies ten aanzien van de vraag van MIROM, tot
plaatsen van cameratoezicht op het openbaar domein door middel van verplaatsbare
camerabewaking bij diverse glasinzamelpunten op het grondgebied van de stad Torhout.
Artikel 3 - Als verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden wordt het stadsbestuur
Torhout aangeduid. De financiering en aankoop gebeurt volledig ten laste van de intercommunale
MIROM, alsook alle aan deze camerabewaking gerelateerde kosten.
16. Infrastructuur - aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming:
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe vrachtwagen aan te kopen voor de technische
dienst uitvoering; dat de huidige vrachtwagen aan vervanging toe is;
Gelet op het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur voor de aankoop van een
vrachtwagen met containerhaaksysteem voor een bedrag van 106 000,00 EUR (excl. btw) of
128 260,00 EUR (incl. btw);
Overwegende dat de huidige vrachtwagen verkocht wordt, dat de inschrijver een overnameprijs
dient op te geven;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 29 februari 2016, conform artikel 160
§ 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
BESLUIT:
Artikel 1 - Over te gaan tot de aankoop van een vrachtwagen met containerhaaksysteem ten
behoeve van de uitvoerende dienst wegen voor een bedrag geraamd op 106 000,00 EUR (excl.
btw) of 128 260,00 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder subproject
2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000 gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019.
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund bij open offerteaanvraag.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
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17. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- "10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw: hoe lang nog?"
De heer Jos Bruynooghe heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Welke ouder of grootouder heeft deze recente hit nog niet meegezongen? Heel lief en
vertederend. Maar… we kunnen alleen hopen dat er niet lang meer luchtballonnen nodig zijn om de
hemel blauw te kleuren, maar gewoon zuivere lucht. De negatieve impact van zwerfvuil op ons
leefmilieu is duidelijk. We weten ook dat oceanen evolueren tot één grote plastic afvalsoep. Ons
stadsbestuur neemt nu al met succes positieve initiatieven om het zwerfvuil tegen te gaan.
Dagelijks ondervinden we evenwel dat er nog veel werk aan de winkel is.
De laatste tijd komt het ‘vliegend zwerfvuil’ geregeld in de media, namelijk de met helium gevulde
luchtballonnen. Natuurorganisaties wijzen op het acute gevaar van deze ballonnen. Ook de
dreigende schaarste aan helium komt ter sprake.
In Nederland zijn er al veel steden en gemeenten die het massaal oplaten van luchtballonnen
verbieden, in Vlaanderen nog maar enkele.
Vandaar onze vraag aan het stadsbestuur om ook rond deze materie initiatieven te nemen.
Ideaal zou natuurlijk zijn: ook een verbod uitvaardigen. Misschien is dit momenteel te verregaand,
vanwege nog geen maatschappelijk draagvlak?
Anderzijds zijn er nu al privé organisaties die zichzelf het verbod opleggen en kunnen wij als
levende Stad hierin een voorbeeld zijn. Sensibiliseren en informeren kan eventueel al een eerste
stap zijn.
Graag hierop een reactie. "
Op vraag van het raadslid antwoordt de schepen Elsie Desmet dat er nog geen concrete initiatieven
zijn maar dat het stadsbestuur in eerste instantie zal sensibiliseren en informeren via de bestaande
communicatiekanalen. Daarnaast zullen verenigingen, organisaties, … via de verschillende adviesraden geïnformeerd worden over dit probleem. Scholen en oudercomités, kinderopvanginitiatieven,
… zullen worden aangeschreven met informatie over dit onderwerp en mogelijke alternatieven.
We zullen ook contact nemen met gemeenten die momenteel reeds ervaring hebben met
alternatieven en mogelijke initiatieven die zij reeds namen met betrekking tot dit afvalprobleem.
Deze problematiek kan tot slot voor advies worden voorgelegd aan de milieuraad zodat ook zij
kunnen meedenken over mogelijke manieren van aanpak, alternatieven, …
- kinderopvang
De heer Bertrand Vander Donckt heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Via diverse kanalen wordt een noodsituatie omtrent (naschoolse) kinderopvang op Don Bosco
gesignaleerd. Ook vernemen wij plaatsgebrek met daaraan verbonden lange wachttijden op andere
plaatsen.
Hieromtrent hebben we een aantal vragen:
- Welke oplossing voorziet het stadsbestuur voor de problematiek op Don Bosco zodat de
doelstelling “betaalbare, kwalitatieve kinderopvang voor alle kinderen in Torhout in een veilige
en pedagogisch verantwoorde kinderopvang” gegarandeerd wordt? En hoe zal het stadsbestuur
hierover communiceren?
- Geef een overzicht van de beschikbare plaatsen en wachttijden voor alle stedelijke
kinderopvang centra.
- Heeft het stadsbestuur zicht op de beschikbare plaatsen en wachttijden voor de private
kinderopvang centra?
- Heeft het stadsbestuur al zicht wat er in de toekomst gaat gebeuren met de site van de opvang
en de vroegere school langs de Revinzestraat?"
Raadslid Bertrand Vander Donckt onderstreept nog eens dat er momenteel heel wat bezorgdheid
heerst bij ouders omtrent de nakende sluiting van de buitenschoolse opvang Berenhof en de
dagopvang ’t Kinderhofje. De kinderen van het Kinderhofje kunnen aansluiten in het
kinderdagverblijf in de Lichterveldestraat. Voor de kinderen van de voor- en naschoolse opvang is
er momenteel nog geen oplossing, aangezien de maximum opvangcapaciteit van de Jabedabedoe
op bepaalde dagen ook bereikt wordt. De sluiting van het Berenhof betekent ook dat ouders op
zoek moeten gaan naar andere oplossingen voor buitenschoolse opvang tijdens vakantieperiodes.
De vrije basisschool De Revinze zal vanaf september ook nog uitbreiden met twee klassen,
waardoor de nood voor opvang hoe dan ook nog zal toenemen.
Ik ben voorstander van openheid en transparantie, wanneer we met de voltallige gemeenteraad
aangesproken worden, vind ik het ook wenselijk om het hier in de gemeenteraad over te hebben.
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Velen van de gemeenteraad waren aanwezig op het infomoment op woensdag 16 maart, waaruit
blijkt dat we met z’n allen de bezorgdheid delen. Dat blijkt ook uit de gezamenlijke motie. Het
spreekt voor zich dat er op korte termijn oplossingen nodig zijn voor bezorgde ouders en kinderen
en voor het personeel. Er was op het infomoment sprake van plan a: directeur zijn woorden op
papier laten zetten dat ze op die locatie kunnen blijven. Hij vraagt wat het plan B is want hij heeft
wat twijfels of plan A realistisch is. Hij houdt een pleidooi voor meer inzet vanuit de stad rond
kinderopvang want alle goede intenties ten spijt blijkt dit toch niet voldoende te zijn.
De burgemeester stelt dat er geen keuze is en men volop moet kiezen voor plan A. Hij heeft goede
hoop dat het gemeenschapsonderwijs hieraan zal willen meewerken.
Schepen Rita Dewulf maakt het onderscheid tussen gewone kinderopvang en buitenschoolse
kinderopvang. Wat dit laatste betreft, zijn er niet meteen wachtlijsten.
Zij legt uit hoe betaalbare en kwalitatieve opvang momenteel wordt gegarandeerd en verwijst
hierbij o.a. naar de voorschriften van Kind en Gezin en het sociaal tarief van de stad voor de
buitenschoolse opvang. Het stadsbestuur ondersteunt elk privé-initiatief om kinderopvang te
organiseren door het verlenen van subsidies bij de inrichting en herinrichting van de kinderopvang.
We geven ook een werkingsbedrag per opvangplaats/per kind die opgevangen wordt en we
organiseren bijscholingen voor de kinderopvanginitiatieven.
Wat de wijk Don Bosco betreft, pleiten we ervoor dat de kinderopvang ' t Kinderhofje en het
Berenhof op dezelfde locatie kan blijven verder bestaan. Er zijn gesprekken gevoerd met mevrouw
Tina Devriese en de directie van het gemeenschapsonderwijs.
We zullen verder onderhandelen voor het behoud van de huidige locatie en we engageren ons om
mevrouw Tina Devriese op de hoogte houden, zodat zij de ouders op hun beurt kan informeren.
Vandaag wordt ook een motie ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor het behoud van de
kinderopvang op deze site.
Schepen Rita Dewulf geeft nog een overzicht van de beschikbare plaatsen en wachttijden voor alle
stedelijke kinderopvangcentra. De beschikbare plaatsen in de private centra zijn terug te vinden op
de website www.kinderopvangtorhout.be.
Raadslid Bertrand Vander Donckt onderstreept zijn waardering voor de geleverde inspanningen
maar hij haalt de scherpe nood aan en vraagt toch bijkomende inspanningen.
18. Vragen en voorstellen namens de fractie Open VLD betreffende het regionaal
bedrijventerrein
Mevrouw E. Carette heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Graag had ik de stand van zaken vernomen van het regionaal bedrijventerrein.'
Schepen Kristof Audenaert antwoordt dat op 25.06.2015 het regionaal bedrijventerrein definitief is
goedgekeurd in de provincieraad. De WVI staat in voor de ontwikkeling van dit nieuwe, 24 ha grote
bedrijventerrein. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag hiervoor zal voor 1 juni ingediend
worden. Momenteel zijn nog de laatste onderhandelingen met betrekking tot de aankoop van de
gronden lopende. Na de zomer zullen met het archeologisch onderzoek de eerste, concrete werken
op het terrein zichtbaar zijn. Begin 2017 volgt dan de aanleg van de infrastructuur en de verkoop
aan de bedrijven. Hiervoor zal dit najaar een informatievergadering gehouden worden voor
kandidaat-kopers i.s.m. VOKA. Geschat wordt dat er op het nieuwe bedrijventerrein plaats is voor
40 nieuwe bedrijven.
19. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- brief ACV
De heer Ward Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Op 29 februari kwam op het college een schrijven toe van ACV West-Vlaanderen waarin zij de
gemeente vragen om de gemeentelijke verkiezingsborden te mogen gebruiken voor de
bekendmaking van hun kandidaten en programma's.
De brief laat uitschijnen dat dit reeds het geval was in 2012.
Graag had ik het antwoord van het college hierop gekend.'
Raadslid Ward Baert verwijst naar een brief van ACV met betrekking tot gemeentelijke
verkiezingsborden voor de syndicale verkiezingen.
De burgemeester antwoordt dat de borden zoals gewoonlijk zullen geplaatst worden en door alle
vakbonden kunnen gebruikt worden.
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- werken Oostendestraat
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Graag hadden wij de exacte stand van zaken geweten betreft de werken in de Oostendestraat.
Hieraan gekoppeld willen we graag een lijst van de uitgevoerde politiecontroles en uitgeschreven
PV’s. Langs de omleidingen zijn overtredingen schering en inslag en dit tot ergernis van alle
bewoners.'
Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat de aannemer nog steeds op schema zit ondanks het
weerverlet van de voorbije weken.
Raadslid Paul Dieryckx begrijpt nog steeds niet waarom de werken zolang moeten duren. Dat was
zijn mening van bij de aanvang.
Raadslid Eva Maes vraagt naar een richtdatum wat de afwerking betreft.
De burgemeester verwijst naar wat gesteld is bij de aanvang van de werken, namelijk dat tegen
het bouwverlof 2016 de werken zouden kunnen afgerond worden. Wat de timing betreft, verwijst
hij naar het lastenboek en de aannemer moet zich hieraan houden.
Schepen Audenaert verwijst naar het lot van grote werken waar AWV voor instaat. Hij stelt dat het
plaatsen van riolering zorgt voor de lange doorlooptijd tot het werk gerealiseerd is.
Raadslid Eva Maes is van oordeel dat met twee ploegen werken de doorlooptijd flink zou kunnen
korter maken.
Raadslid Elke Carette vraagt of tegen het bouwverlof alles klaar is.
Schepen De Ketelaere stelt dat de weg berijdbaar zal zijn maar dat er wel nog omgevingswerken
zullen moeten gebeuren.
De burgemeester heeft begrip voor de klachten van de bewoners van de Oostendestraat. Hun
geduld wordt op de proef gesteld. Maar hij benadrukt dat de aannemer nog altijd op schema zit. De
burgemeester heeft ook lovende woorden voor schepen De Ketelaere die dagdagelijks in de weer is
om de ongemakken en problemen van de bewoners met de aannemer te bespreken.
De raadsleden krijgen meldingen van de mensen die zich beklagen over te weinig politiecontroles,
maar de burgemeester krijgt de reacties van de ontevreden burger wanneer de klager op de boek
staat. De burgemeester benadrukt dat de politie zoveel als mogelijk hun controlerende taak
uitvoert. Hij benadrukt dat alle vergaderingen die handelen over de werken en de
verkeersveiligheid in de omliggende straten bijgewoond worden door de politie.
Verder wijst hij erop dat in 2015 in de Oostendestraat en de omgevingsstraten 406 PV's zijn
opgemaakt. Hij blijft van oordeel dat de weggebruikers de wegcode nauwlettend moeten
respecteren.
20. Motie voor het behoud van het kinderopvanginitiatief in het Kinderhofje en het
Berenhof op Don Bosco
De voorzitter vraagt dat de motie als agendapunt wordt toegevoegd aan de agenda.
Hierop volgt een stemming over de toevoeging van dit agendapunt, waarmee alle aanwezige
raadsleden akkoord gaan met eenparigheid van stemmen.
Bijgevolg wordt aan de agenda onder punt nr. 20 een motie toegevoegd met betrekking tot het
behoud van het kinderopvanginitiatief in het Kinderhofje en het Berenhof op Don Bosco.
Bespreking:
Raadslid Paul Dieryckx betwijfelt of de motie veel effect zal hebben. Hij is ervan overtuigd dat de
site zal verkocht worden en dat plan A niet realistisch is. Hij vraagt het bestuur om andere opties
te bekijken. Het is een geruststelling dat we nog 1 jaar respijt gekregen hebben.
Schepen Lieselotte Denolf stelt dat het bestuur wel degelijk anticipeert omdat nieuwe
kinderopvanginitiatieven goed begeleid worden.
Stemming:
Deze motie wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het feit dat er in de gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs, Revinzestraat 56 te
Torhout , reeds 10 jaar een kinderopvang van +/- 30 kinderen in het Kinderhofje en daarnaast een
buitenschoolsopvang van 21 leerlingen in het Berenhof wordt georganiseerd;
Overwegende dat na de stopzetting van de Gemeenschapsschool, de kinderen voorts opvang
genieten in bovengenoemde lokalen van de Gemeenschapschool, en een aantal kinderen met de
bus vervoerd worden naar de Gemeenschapsschool in de Rijselstraat;
Gelet op de verzadiging van de plaatsen in de stedelijke IBO Jabedabedoe;
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Gezien de mogelijke verkoop van het lokaal 't Kinderhofje en het Berenhof, waardoor er een
schromelijk tekort dreigt te ontstaan voor opvang van kinderen van een zeer druk bewoonde wijk;
Gelet op de vergadering van 16 maart 2016 georganiseerd door de verontruste ouders, in
aanwezigheid van een aantal raadsleden van verschillende fracties alle ouders zonder uitzondering
duidelijk te kennen hebben gegeven dat deze lokalen kost wat kost moeten behouden blijven en
dat dit hen de beste garanties geeft voor degelijke opvang;
Gelet op de petitie van de ouders, waar ze pleiten voor het behoud van de kinderopvang in de
huidige lokalen;
Overwegende dat de dienstverlening voor de kinderen moet verzekerd worden;
Gezien Mevrouw Tina Devriese, bereid is de opvang verder te zetten, en hierin wil investeren;
BESLUIT:
De gemeenteraad steunt het privé-initiatief voor groepsopvang voor baby's en peuters in het
Kinderhofje en de groepsopvang voor schoolgaande kinderen in het Berenhof.
De gemeenteraad van Torhout is van oordeel dat dit kinderopvanginitiatief op dezelfde locatie
verder moet kunnen georganiseerd worden, daar dit de beste garantie is voor degelijke opvang.
De gemeenteraad pleit ervoor dat er door verder overleg tussen Mevr. Devriese en het GO het
kinderopvanginitiatief op de huidige site ook in de toekomst verzekerd kan blijven.
Deze motie wordt overgemaakt aan het Centraal Bestuur van het Gemeenschapsonderwijs.
In toepassing van artikel 13 van het huishoudelijk reglement is er nog een mondelinge
vraag van raadslid Bertrand Vander Donckt mbt hotel d'Aertrycke.
Het raadslid betreurt dat hij dit in de krant heeft moeten lezen en vindt het jammer dat het bestuur
hier niet rapper op geanticipeerd heeft zodat er een positief verhaal kan gebracht worden.
Op 20 januari stelde ik reeds een schriftelijk vraag omtrent een brief van SESO die het
stadsbestuur heeft ontvangen.
IK kreeg hierop volgende reactie:
Wat de brief van Seso betreft, is er inderdaad een vraag ivm het domiciliëren van een twintigtal
personen, zijnde asielzoekers in Hotel d'Aertrijcke… Aangezien er verschillende partijen betrokken
zijn (Seso, de provincie, de opstalhouder en de stad), zijn er gesprekken lopende om de
mogelijkheid hiervan te onderzoeken. Er zijn immers meerdere randvoorwaarden die nog moeten
vervuld worden. In de eerste plaats zijn deze technisch van aard (oa de waterzuivering). Maw een
formeel antwoord is er nog niet. Het stadsbestuur stelt zich constructief op maar in afwachting van
meer duidelijkheid houden wij dit in afspraak met alle partners nog confidentieel. Indien dit
doorgaat, wensen we uiteraard op het gepaste moment ten aanzien van alle belanghebbenden
(buurt, scholen, jeugdverenigingen,…) op een goede manier te communiceren. We vragen ook u dit
voorlopig met de nodige confidentialiteit verder te behandelen….
Seso is een ngo die in opdracht van de federale overheid en vluchtelingenwerk Vlaanderen op zoek
is naar gebouwen waar ze groepen collectief kunnen opvangen (leegstaande kazernes,
schoolgebouwen, woonzorgcentra, vakantiecentra, hotels, edm.). Hotel d'Aertrijcke is wellicht
slechts een van de mogelijke pistes die worden verkend.
Eerst en vooral is een goede zaak dat er ook in Torhout mensen kunnen verblijven, laat daar geen
twijfel over bestaan.
Er werd mij gevraagd om deze info discreet te behandelen, wat ik uiteraard heb gedaan.
Nu deze materie openbaar is gemaakt, had ik toch graag een antwoord op volgende vragen:
Graag had ik geweten welke stappen er al genomen zijn om hier op een goede manier te
communiceren naar buurt, scholen, jeugdverenigingen.
Hoe ver staat het met de randvoorwaarden? Wanneer is de effectieve startdatum van deze
opvangmogelijkheid?
Welke andere pistes werden in Torhout nog verkend als opvangmogelijkheid?
De burgemeester begrijpt de frustratie van het raadslid omtrent de communicatie via de
Weekbode. Vandaag kunnen wij nog niet met zekerheid stellen of het project al dan niet zal
doorgaan. We hebben een aantal vragen gesteld aan de initiatiefnemers (SESO in samenwerking
met Vluchtelingenwerk Vlaanderen), en daarop zijn vooralsnog slechts gedeeltelijke antwoorden
gekomen. Concreet zou het gaan over een kleinschalige individuele opvang van alleenstaande
minderjarigen (vanaf 14 jaar). Naar wij vernemen maximum 35 personen.
Wij willen benadrukken dat het over een hotel gaat met 20 kamers zodat het nooit een
grootschalig project kan worden. De provincie, eigenaar van de gronden, die weet heeft gekregen
van het mogelijke initiatief tot het organiseren van opvang voor vluchtelingen, heeft contact
opgenomen met de afgevaardigde van SESO om duidelijkheid te krijgen. De stad wil zijn sociale
verplichtingen nakomen maar wil duidelijkheid op zeer veel vragen. Vooral de veiligheid van de
toekomstige bewoners, de buurtbewoners en de omgeving willen we garanderen. Wij zullen ons
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laten adviseren door de veiligheidscel. De stad zal communiceren over het initiatief wanneer er
meer duidelijkheid is.
Raadslid Bertrand Vander Donckt weet dat er een periode van onduidelijkheid is over het feit of het
opvangcentrum er komt of niet. Maar hij pleit dat er toch reeds gecommuniceerd wordt naar alle
belanghebbenden. Hij zegt te willen blijven op de nagel kloppen voor transparantie en openheid.
Een goede communicatie is belangrijk om polarisering tegen te gaan.
GEHEIME ZITTING
21. 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 de volgende leden van de Raad
van bestuur van het cultuurcentrum de Brouckere:
Mevrouw Delphine Levrouw, Bruggestraat 53, 8820 Torhout vervangt de heer Joost Cuvelier
als afgevaardigde van CD&V.
De heer Ignace Samaey, Oostendestraat 102, 8820 Torhout vervangt de heer Tom Vanhoutte
als afgevaardigde van CD&V.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Zij sluit de vergadering om
22.00 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 25 april 2016.
Torhout, maandag 21 maart 2016
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Hilde Crevits

