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

Verontschuldigd:
Afwezig:

Hilde Crevits; voorzitter
Norbert De Cuyper; wnd. voorzitter voor agendapunt 13, 14, 15
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,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander,
Paul Dieryckx, Rik Hoste, Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Vanessa Jodts; raadslid
Hilde Crevits; voorzitter afwezig voor agendapunt 13, 14, 15
Elke Carette; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2
Jurgen Claus; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 21 maart
2016 verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
Medeleven en een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de moeder van schepen
Joost Cuvelier.
3. Mandatarissen - algemene regeling inzake reiskosten en dienstverplaatsingen gebruik dienstvoertuigen - wijziging
Raadslid Elke Carette vervoegt de vergadering.
Bespreking.
Raadslid Vander Donckt stelt bij wijze van voorbeeldfunctie voor om het STOP-principe in de
regeling op te nemen.
Schepen Denolf bevestigt dat de schepenen dit principe reeds hanteren maar ze benadrukt dat de
wijziging vooral is bedoeld om te vermijden dat telkens een ambtenaar moet meegaan om de
wagen te besturen terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Maar ze vindt het wel een goed voorstel
om het STOP-principe in de regeling op te nemen.
De voorzitter stelt voor om over dit amendement te stemmen.
Stemming over het amendement.
Het amendement, met name de toevoeging van het STOP-pincipe, wordt aangenomen met
eenparigheid.
Stemming.
Het geamendeerde besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Jurgen Claus neemt niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Gelet op ons besluit van 5 augustus 1996, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 17 december 2007,
houdende algemene regeling inzake reiskosten voor burgemeester en schepenen;
Overwegende dat voormeld besluit een algemeen verbod inhoudt voor leden van het college van
burgemeester en schepenen om gebruik te maken van motorvoertuigen die aan het bestuur
toebehoren (dienstvoertuigen), behoudens als passagier bij dienstreizen ondernomen door het
personeel; dat evenwel wordt vastgesteld dat zich regelmatig situaties voordoen waarbij leden van
het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van hun functie verplaatsingen maken
zonder daarbij vergezeld te zijn van een personeelslid zoals bv. voor plaatsbezoeken,

werkvergaderingen, e.d.; dat het zich steeds moeten verplaatsen met een personeelslid geen
efficiëntie inzet van mensen en middelen inhoudt;
Overwegende dat een bijsturing met mogelijkheid om gebruik te maken van dienstvoertuigen
aangewezen is op voorwaarde dat dit enkel gebeurt voor opdrachten in het belang van het bestuur
en in uitvoering van hun functie, dat datum, uur en bestemming vooraf worden geregistreerd zoals
dit voor het personeel geldt en dat de dienstvoertuigen niet gebruikt worden voor representaties
(bv. ontvangsten, recepties, e.d.) of persoonlijk gebruik;
BESLUIT:
Enig artikel - Artikel 14 van het gemeenteraadsbesluit van 5 augustus 1996, zoals laatst gewijzigd
bij besluit van 17 december 2007, houdende algemene regeling inzake reiskosten voor
burgemeester en schepenen, wordt als volgt vervangen:
'Het is de leden van het college van burgemeester en schepenen toegestaan gebruik te maken van
motorvoertuigen die aan het bestuur toebehoren (dienstvoertuigen) onder volgende voorwaarden:
- Alleen verplaatsingen gemaakt in het belang van het bestuur en in uitvoering van hun functie
met een bestemming binnen en buiten het grondgebied van de gemeente komen in aanmerking
zoals plaatsbezoeken, werkvergaderingen, e.d.
- De mandataris vraagt op voorhand het gebruik aan en reserveert het gewenste dienstvoertuig
zoals dit geldt voor het personeel.
- De dienstvoertuigen kunnen niet worden gebruikt voor representaties (bv. ontvangsten,
recepties, e.d.), politieke doeleinden of persoonlijk gebruik.
- Voor het maken van dienstverplaatsingen zal het STOP-principe gerespecteerd worden.
4. Mobiliteit - trage wegen - vaststellen visie deelgebied ruime omgeving Groenhove
Raadslid Jurgen Claus vervoegt de vergadering.
Stedenbouwkundig ambtenaar Bert Desendere licht het plan aan de hand van een powerpointpresentatie toe.
Bespreking:
Raadslid Elke Carette vraagt hoeveel van deze wegen nu nog in private handen zijn. Bert
Desendere stelt dat de eigendomssituatie nu niet aan de orde is. Voor het gebruik van trage wegen
kan er immers ook met beheersovereenkomsten gewerkt worden, de wegen hoeven niet
noodzakelijk aangekocht te worden door de stad.
Raadslid Ward Baert feliciteert het bestuur met de omstandige studie, alsook het provinciebestuur
voor hun deskundige hulp. Wat hij bijzonder waardeert, is dat de beoordeling van wat primair is of
wat uitgesteld of zelfs afgeschaft kan worden, niet berust op de inschatting van een of ander
politicus in zijn ivoren toren, maar pas is getroffen na consultatie van de belanghebbenden, de
zogenaamde 'klankbordgroep': wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwers, aangelanden...
Maar de verbetering van ons tragewegennet is niet punt één! Wat eerst en vooral moet gebeuren is
de bescherming van het landschap dat steeds meer verloedert. Daarvoor nemen we toch die trage
wegen. We slepen al een verleden achter ons waarin er niet of nauwelijks sprake was van
ruimtelijke ordening. Nu is dat - volgens sommigen te laat en te weinig - gelukkig wel het geval.
Zo krijgen landbouwers - terecht - de mogelijkheid om hun boerderij uit te breiden met nieuwe
stallen. Functionaliteit is daarbij de eerste zorg, niet het uitzicht. Maar dat wordt allemaal goed
gemaakt door de verplichting om die gebouwen met een groenstrook aan het oog te onttrekken.
Van ver zie je dan enkel een bosje, het centrum van het houtland waardig. Hoewel op het naleven
van die verplichting in de ons omringende gemeenten nauwlettend wordt toegezien, gebeurt dat in
Torhout niet of nauwelijks. Gebrek aan personeel? Wie zal het zeggen... In ieder geval zijn we hier
aanbeland bij een oud Torhouts zeer. Er zijn genoeg voorschriften en reglementen, maar ze
worden niet opgevolgd, niet gecontroleerd. Zo is de Sint-Jozefsstraat een fietsstraat geworden,
maar buiten de borden is er niets veranderd. Een paar controles per maand zouden al aardig
helpen! Om een lang verhaal kort te maken: Wilt u dat de bewoners onze trage wegen gebruiken,
zorg er dan voor dat het de moeite loont om die te nemen. Dat ons landschap weer een wandeling
waard wordt.
Raadslid Jos Bruynooghe stelt dat zijn fractie dit punt zal mee goedkeuren want men is er al lang
mee bezig. Niet alle keuzes dragen zijn voorkeur weg maar hij begrijpt dat het vaak om
compromissen gaat. Hij ondersteunt ook de aanpak waarbij gefaseerd tewerk zal worden gegaan.
Raadslid Elke Carette stelt dat ze zich zal onthouden omdat ze er moeite mee heeft dat het vaak
over private wegen gaat.
De schepen Elsie Desmet dankt voor de felicitaties. Er is reeds heel wat werk verzet om te komen
tot dit visieplan. De volgende stap is de uitvoering van dit plan. Zowel de milieuraad als de
klankbordgroep wenst eerst dit deelgebied aan te pakken, dus het visieplan uit te werken, alvorens
een nieuw deelgebied aan te snijden. Ze wijst ook op de voordelen van dit gebied door de

samenwerking met vele partners waaronder VLM (landinrichtingsgebied Groenhove - Vrijgeweid),
de provincie en andere belanghebbenden.
Raadslid Ward Baert wijst erop dat vooral wandelaars en recreatieve fietsers gebruik maken en dat
het belangrijk is dat ook zorg gedragen wordt voor het behoud van het landschap.
Op vraag van raadslid Jos Bruynooghe deelt Elsie Desmet mee dat namens de fietsersbond de heer
Antoon Demeulenaere in de klankbordgroep zetelde.
Stemming.
Dit besluit wordt aangenomen met 25 stemmen ja
Raadslid Elke Carette onthoudt zich.
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2014
van de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de trage wegen in Torhout;
Gelet op besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2016 tot
kennisneming en standpuntinname over de visie van de klankbordgroep;
Gelet op de visie, voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen over de
herwaardering van de trage wegen in het deelgebied 'Torhout-Oost – Maria Assumpta - Goede
Herder - Groenhove’ (gemakkelijkheidshalve wordt dit gebied verder 'Torhout Oost - Groenhove'
genoemd);
Hierin worden de verschillende onderzochte trage wegen onderverdeeld in de volgende
categorieën:

A: Primair netwerk trage wegen. Deze wegen zijn van fundamenteel belang voor het traag
verkeer in een bepaald gebied, kunnen op korte termijn worden opgewaardeerd, kan ook een
nieuw te creëren trage weg bevatten. De investeringsmiddelen worden op deze trage wegen
geconcentreerd.

B: Secundaire netwerk trage wegen. Deze wegen moeten gevrijwaard worden voor de
toekomst, ze zijn niet prioritair voor investeringen.

C: Af te schaffen trage wegen. Dit is een restcategorie. Dit zijn de trage wegen waarover een
consensus bestaat om ze af te schaffen (bijv. omdat ze al bebouwd zijn). Voor deze categorie
kan na een positieve beoordeling van het netwerk in de Deputatie de formele procedure tot
afschaffing worden opgestart.
Overwegende dat deze visie tot stand gekomen is in consensus tussen verschillende vertegenwoordigers van diverse belangengroepen;
Gelet op het verslag van de provinciale ambtelijke commissie voor trage wegen van 10 maart
2016;
BESLUIT:
Artikel 1 - De visie over trage wegen voor het deelgebied Groenhove - Torhout Oost vast te stellen
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde plannen en tekst.
Artikel 2 - De visie over te maken ter kennisgeving aan de deputatie.
5. Ruimtelijke ordening en mobiliteit - gemeentelijk mobiliteitsplan - voorlopige
vaststelling
Bespreking.
De burgemeester leidt in en de heer Stef Luyckx van de wvi licht het plan aan de hand van een
powerpointpresentatie toe.
Raadslid Elke Carette stelt dat ze zich zal onthouden op dit punt. Ze vindt het niet kunnen dat de
markt afgesloten wordt tijdens de zomermaanden en dat er op vlak van mobiliteit te weinig
initiatieven genomen worden om de lokale handel te stimuleren.
Raadslid Jürgen Claus stelt dat op de vijf kruispunten de rijrichting moet veranderen. Hij
ondersteunt dit maar hij hoopt op een kwalitatieve inrichting. Zijn partij zal zich onthouden. Ze is
wel akkoord met de basisprincipes maar het ontbreekt aan duidelijke politieke keuzes. Zowel de
studie omtrent de stadskernvernieuwing als de onduidelijkheid omtrent de budgettaire impact
vinden ze betreurenswaardig.
Raadslid Bertrand Vander Donckt haalt drie punten aan waarom zijn fractie zich zal onthouden.
- De traagheid van voortgang van dossier. Vorig beleidsplan dateert van 2003. Opstart sneltoets
is al zeer lang geleden.
- Te weinig inzage in alle documenten (verslagen, studies e.d.). Werkdocumenten … waardoor het
niet mogelijk was om het dossier grondig voor te bereiden. Participatiebeginsel staat er in maar
dit is hier onvoldoende gebeurd. Evaluatie van markt is vooral gebeurd met handelaars, niet
met andere burgers. Waar is de betrokkenheid? (53% van de burgers stond achter een
autovrije markt!)

-

Omwille van een zeer vrijblijvende concretisering en onduidelijke vertaling van de streefdoelen
in een degelijk actieplan. De streefdoelen kunnen we volledig mee onderschrijven, maar deze
verdienen een volledig uitgewerkt actieplan.
De heer Stef Luyckx haalt aan dat het wel degelijk de bedoeling is om de kruispunten kwalitatief in
te richten.
De burgemeester benadrukt nogmaals dat met het voorliggende plan geprobeerd werd om de
verschillende belangen te verzoenen. Hij spreekt trouwens liever van een verkeersluwe markt dan
een verkeersarme markt, want geen enkele parkeerplaats wordt opgeofferd. De diverse belangen
waarvan sprake slaan op de scholen, het commerciële, de diverse bezoekers….
Omtrent de traagheid van het dossier bevestigt de burgemeester dat het een grondig werkstuk is
waarvan de opmaak tijd vraagt. Over het concretiseren haalt hij aan dat er nog een paar kwesties
open liggen maar hij wijst hierbij onder meer naar het openbaar onderzoek waarbij de bevolking
zal kunnen reageren op wat voorligt. De politieke partijen zijn trouwens ook betrokken bij de
gemeentelijke begeleidingscommissie en konden daar al vragen stellen. De burgemeester erkent
dat er diverse standpunten zijn omtrent een aantal kwesties in het bijzonder wat betreft het
afsluiten van de markt. Hij benadrukt dat het mobiliteitsplan ook voldoende aandacht heeft voor
het fietsbeleid.
Raadslid Vander Donckt stelt nogmaals dat het dossier niet volledig is. Hij richt zich niet persoonlijk
tot de burgemeester maar wel tot het bestuur in het algemeen. Zijn fractie pleit voor een
duurzame mobiliteit waarbij het STOP-principe centraal staat.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
De raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Elke Carette, Jurgen Claus,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx en
Rik Hoste onthouden zich.
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan van 2003;
Gelet op de omzendbrief MOW/2007/3 met betrekking tot de evaluatie (met sneltoets) en bijsturen
van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
Overwegende dat de sneltoets als doel heeft het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn
actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige mobiliteitsbeleid;
Gezien de sneltoets werd uitgevoerd in de gemeentelijke begeleidingscommissie dd. 21 november
2008;
Overwegende dat er gekozen werd voor spoor 2 - verbreden en verdiepen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 houdende goedkeuring van de
Koepelmodule 31033/1/A en de bijhorende Module 1 – opmaak of bijsturing van het
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan, voor de bijsturing van het conform verklaard gemeentelijk
mobiliteitsplan.;
Gelet op het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009;
Overwegende dat door het participatiebeginsel aan de burger inspraak wordt verleend bij het
voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid;
Overwegende dat het mobiliteitsplan aan een openbaar onderzoek zal worden onderworpen;
Gelet op het gunstig advies van de provinciale auditcommissie (PAC) van 23 januari 2009 over de
sneltoets;
Gelet op de conformverklaring van de verkenningsnota door de auditor van de PAC dd. 9 november
2009;
Gelet op het advies van de regionale mobiliteitscommissie (RMC) over de uitwerkingsnota dd. 8
juni 2015;
Gelet op het beleidsplan;
Overwegende dat het beleidsplan werd opgemaakt in het kader van het verbreden en verdiepen
van het mobiliteitsplan;
BESLUIT:
Artikel 1 - Het gemeentelijk mobiliteitsplan, beleidsplan, opgemaakt ingevolge de sneltoets, wordt
voorlopig vastgesteld.
Artikel 2 - Het beleidsplan zal aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.
Artikel 3 - Na goedkeuring van het mobiliteitsplan door de RMC zal het definitief worden
vastgesteld door de gemeenteraad.
6. Intercommunale verenigingen - Infrax West - algemene vergadering van 7 juni 2016 bespreking van de agenda
Stemming.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 24 maart 2016 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Infrax West die zal plaatsvinden op 7 juni
2016;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 (bijlage Jaarrekening punt 8)
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling (bijlage
Jaarrekening)
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten
op 7 juni 2016
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2015
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage)
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling)
8. Toetreding gemeente voor Infra-GIS - mededeling (bijlage)
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44, 3°lid van dit decreet waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op de 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 algemene
vergadering van Infrax West die plaats heeft op 7 juni 2016, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 (bijlage Jaarrekening punt 8)
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling (bijlage
Jaarrekening)
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten
op 7 juni 2016
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2015
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage)
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling)
8. Toetreding gemeente voor Infra-GIS - mededeling (bijlage)
Artikel 2 - De heer Tom Vanhoutte, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer
Pieter Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot
de bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Infrax West, Noordlaan 9 te 8820
Torhout.
7. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 26 mei 2016 bespreking van de agenda
Bespreking.
Op vraag van raadslid Vander Donckt deelt schepen Hans Blomme mee dat omtrent de
vertegenwoordiging in de raad van bestuur er een overeenkomst was met de gemeente KnokkeHeist.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.

Gelet op de oproeping van 17 maart 2016 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van WVI die zal plaatsvinden op 26 mei 2016;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering 10 december 2015
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2015
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer Ignace Dereeper
(Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de heer Jean Marie Bonte
(Oostrozebeke), de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer Jacques Blanckaert (Alveringem), de
heer Patrick Denorme (Zonnebeke)
7. Benoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De Cuyper (Torhout),
de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon
Vancoillie (Kortemark)
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc Lierman
(Knokke-Heist), de heer David Van Moerkercke (Ichtegem), de heer Peter Gelaude (Pittem),
mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark), mevrouw Marie-Anne
Verlende (Vleteren)
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 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 algemene
vergadering van WVI die plaats heeft op 26 mei 2016, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering 10 december 2015
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2015
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer Ignace Dereeper
(Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de heer Jean Marie Bonte
(Oostrozebeke), de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer Jacques Blanckaert (Alveringem), de
heer Patrick Denorme (Zonnebeke)
7. Benoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De Cuyper (Torhout),
de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon
Vancoillie (Kortemark)
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc Lierman
(Knokke-Heist), de heer David Van Moerkercke (Ichtegem), de heer Peter Gelaude (Pittem),
mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark), mevrouw Marie-Anne
Verlende (Vleteren).
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.
8. Sportdienst - intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeente Lichtervelde en
Torhout - overeenkomst
Bespreking.

Raadslid Paul Dieryckx stelt dat hij samenwerkingsverbanden ondersteunt maar hij betreurt toch
wel de tariefverhogingen. De schepen stelt dat de leeftijdsgrenzen op elkaar afgestemd zijn. Voor
Torhout verandert er niets.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet;
Gelet op de beleidsdoelstellingen en acties in het BBC: actie 20.2.2 stimuleren van een gezonde
levensstijl, sportpromotie;
Overwegende de jaarlijks terugkerende vraag van enkele Torhoutse houders van een
jaarabonnement zwemmen tot verlenging van hun zwemabonnement tijdens de jaarlijkse sluiting
van het zwembad;
Overwegende het voorstel van overeenkomst tot opstart van een sportieve samenwerking Torhout
– Lichtervelde;
Overwegende het positief advies van het bestuur van de sportraad van 18 februari 2016;
Overwegende dat de houders van een jaarabonnement zwemmen kunnen genieten van meer
openingsuren gespreid over de 2 zwembaden;
Overwegende dat de financiële impact van deze samenwerking moeilijk in te schatten is (wellicht
minimaal) en daarom in de overeenkomst in artikel 4 de mogelijkheid voorzien wordt om de
overeenkomst te herzien;
BESLUIT:
Artikel 1 – De gemeenteraad verleent, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad
van Lichtervelde, haar akkoord aan de intergemeentelijke samenwerking sport tussen de
gemeenten Torhout en Lichtervelde door ondertekening van volgende overeenkomst:
Overeenkomst over de intergemeentelijke samenwerking sport tussen de gemeenten
Torhout en Lichtervelde
Tussen de hierna vermelde gemeentebesturen, vertegenwoordigd door de hiervoor optredende
personen,
De gemeente Torhout, vertegenwoordigd door Norbert De Cuyper, burgemeester en Tom
Vandenberghe, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad
van …..
De gemeente Lichtervelde, vertegenwoordigd door Ria Pattyn, burgemeester en Ivan
Vandenbussche , gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de
gemeenteraad van ……….
Wordt het volgende overeengekomen:
Art. 1. Omdat het erg belangrijk is de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te
zetten, streven we naar een synergie tussen het sportaanbod in Torhout en Lichtervelde.
Dit brengt in de meeste gevallen geen directe kostenbesparing met zich mee, maar zorgt er
wel voor dat onze inwoners meer krijgen zonder dat hier een grote meerkost aan
verbonden is.
Art. 2. Zwemabonnementen van één van de 2 gemeenten geven toegang tot het andere
zwembad tijdens de publieke openingsuren. Door de combinatie van de publieke
openingsuren zal op meer uren kunnen worden gezwommen. Iedere gemeente zorgt
minstens voor een jaarabonnement zwemmen voor volgende doelgroepen.
Hiertoe zullen de tarieven van deze jaarabonnementen gelijk gesteld worden.
<3 jaar
-14 /+60 /
Van 14 jaar tot
Gezinnen (op
mensen met een
en met 59 jaar
zelfde adres
beperking
wonend)
Jaarabonnement
Gratis
52,50 euro
75 euro
180 euro
Art. 3. Huidige samenwerkingsovereenkomst start op 1 mei 2016 en kan op gemotiveerd
verzoek van één gemeente samen herbekeken worden.
Getekend te ………….., … april 2016
1. Namens de gemeente Torhout
Tom Vandenberghe
Norbert De Cuyper
Secretaris
Burgemeester
2. Namens de gemeente Lichtervelde
Ivan Vandenbussche
Ria Pattyn
Secretaris
Burgemeester
Artikel 2 - De burgemeester en de gemeentesecretaris te machtigen om namens de gemeente
Torhout de overeenkomst over de intergemeentelijke samenwerking sport tussen de gemeenten
Torhout en Lichtervelde te ondertekenen.
Artikel 3 - Dit besluit over te maken aan het gemeentebestuur van Lichtervelde.

9. Wegen - overname wegenis - Theemsstraat
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de brief van bouwmaatschappij de Mandel van 9 juli 2014 waarbij ze meedelen dat ze de
wegenis langs de Amazonestraat kadastraal gekend 2° afdeling sectie D deel van nr. 667y3 wensen
over te dragen aan de stad Torhout en hiertoe het aankoopcomité contacteren;
Gelet op het metingsplan opgemaakt door landmeter K. Jonckheere, op 6 juni 2014;
Gelet op het ontwerp van akte afstand van onroerend goed opgemaakt door de heer Alain Maricou,
adjunct van de directeur, aangewezen als Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties, voor kosteloze afstand van wegenis toebehorend aan De Mandel, gekend als Theemsstraat,
gelegen Poperboshoek kadastraal gekend Torhout 2° afdeling, sectie D perceelnummer deel van
667y3 met een oppervlakte van 10 a 35 ca 51 m²;
Gelet op de overige stukken van het dossier;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43 §2 12°;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van akte afstand van onroerend goed, zonder
prijsbeding, opgemaakt door de heer Alain Maricou, adjunct van de directeur, aangewezen als
Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties, voor afstand door CVBA met sociaal
oogmerk "De Mandel" met zetel te Roeselare, Groenestraat 224, van een perceel grond deel
uitmakende van de wegenis gekend als Theemsstraat met een kadastrale oppervlakte van 10 a
35 ca 51 m², gelegen Poperboshoek en gekadastreerd als weg Torhout 2° afdeling, sectie D
perceelnummer deel van 667y3 zoals vermeld op het plan opgemaakt door landmeter door
landmeter K. Jonckheere op 6 juni 2014.
Artikel 2 - Deze verwerving te bestemmen voor openbaar nut, meer bepaald voor inname in het
openbaar domein.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt in drie exemplaren toegezonden aan de heer Alain
Maricou, adjunct van de directeur, aangewezen als Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties met het oog op het verlijden van de akte.
Artikel 4 - De Hypotheekbewaarder is uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting van ambtswege
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
10. Eigendommen - ruil van perceeltjes grond gelegen aan de Kanariestraat
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende goedkeuring van het ontwerp
voor omgevingswerken Lijsterstraat, Zwaluwstraat, Kanariestraat en Koekoekstraat waarbij
principieel akkoord gegaan wordt met de ruiling van gronden nl. 96 m² (loten B en C op het
opmetingsplan d.d. 22 augustus 2014 van landmeter-expert Frederik Matten uit Kortemark) privaat
domein worden en 250 m² (loten A en D op het opmetingsplan) als openbaar domein worden
ingericht;
Gelet op het ontwerp van akte opgemaakt door de heer Alain Maricou, adjunct van de directeur,
aangewezen als Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op de overige stukken uit het dossier;
Gelet op de omzendbrief van 6 september 1989, van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden en Openbaar Ambt omtrent de procedure bij vervreemding van onroerende
goederen door de gemeente;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43 §2 12°;
BESLUIT:
Artikel 1 - Over te gaan tot desaffectatie van de loten A en D met een oppervlakte van 250 m²
zoals vermeld op het opmetingsplan d.d. 22 augustus 2014 van landmeter-expert Frederik Matten
uit Kortemark.
Artikel 2 - De loten A en D met een oppervlakte van 250 m² te ruilen tegen de loten B en C met
een oppervlakte van 96 m², eigendom van CVBA met sociaal oogmerk "De Mandel" met zetel te
Roeselare, Groenestraat 224 onder aanvaarding van de voorwaarden van het ontwerp van akte
opgemaakt door de heer Alain Maricou, adjunct van de directeur, aangewezen als Vlaamse
commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties. De loten zijn gelegen in de verkaveling van De
Mandel nabij de Zwaluwstraat, Kanariestraat en Koekoekstraat, zoals vermeld op het opmetingsplan d.d. 22 augustus 2014 van landmeter-expert Frederik Matten uit Kortemark.
Artikel 3 - De verwerving van loten B en C met een oppervlakte van 96 m², te bestemmen voor
openbaar nut, meer bepaald voor inname in het openbaar domein.

Artikel 4 - De heer Hypotheekbewaarder uitdrukkelijk te ontslaan van het nemen van ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van de aktes.
Artikel 5 - Afschrift van dit besluit wordt in drie exemplaren toegezonden aan de heer Alain
Maricou, adjunct van de directeur, aangewezen als Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties met het oog op het verlijden van de akte.
11. Openbare verlichting - ondergronds brengen van de netten in de zijstraat
Oostendestraat, Postiljonstraat en Wijnendale-Molenstraat onder trekkingsrechten goedkeuring
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt de elektriciteits- en kabeltelevisienetten ondergronds
te brengen in de zijstraat van de Oostendestraat, Postiljonstraat en Wijnendale-Molenstraat en
bijkomend de openbare verlichtingsinstallaties aan te passen;
Gelet op het voorstel en de raming van 8 maart 2016, kenmerk P/040587 - D/242801
offertenummer 0020065286 van Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de zijstraat van de Oostendestraat, voor een bedrag geraamd op
13 467,00 EUR, 0% btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 8 maart 2016, kenmerk P/040587 - D/42805
offertenummer 0020065287 van Infrax voor het aanpassen van de openbare verlichtingsinstallaties
in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de zijstraat
van de Oostendestraat, voor een bedrag geraamd op 5 356,14 EUR, 0% btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 1 maart 2016, kenmerk P/040459 - D/242058
offertenummer 0020065049 van Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Postiljonstraat, voor een bedrag geraamd op 2 397,75 EUR, 0% btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 1 maart 2016, kenmerk P/040459 - D/242061
offertenummer 0020065050 van Infrax voor het aanpassen van de openbare verlichtingsinstallaties
in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de
Postiljonstraat, voor een bedrag geraamd op 4 291,14 EUR, 0% btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 8 maart 2016, kenmerk P/040587 - D/242791
offertenummer 0020065283 van Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Wijnendale-Molenstraat, voor een bedrag geraamd op 6 163,50 EUR, 0%
btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 8 maart 2016, kenmerk P/040587 - D/242796
offertenummer 0020065285 van Infrax voor het aanpassen van de openbare verlichtingsinstallaties
in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de
Wijnendale-Molenstraat, voor een bedrag geraamd op 2 585,38 EUR, 0% btw;
Overwegende dat deze werken met trekkingsrechten van Infrax kunnen worden gefinancierd, dat
de kostprijs via dividenden terug uitgekeerd wordt;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/011 AR 225000 van het beleidsitem 067000
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 25 maart 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 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 8 maart 2016,
kenmerk P/040587 - D/242801 offertenummer 0020065286 van Infrax voor het ondergronds
brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de zijstraat van de Oostendestraat, voor
een bedrag geraamd op 13 467,00 EUR, 0% btw.
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 8 maart 2016,
kenmerk P/040587 - D/42805 offertenummer 0020065287 van Infrax voor het aanpassen van de
openbare verlichtingsinstallaties in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de zijstraat van de Oostendestraat, voor een bedrag geraamd op
5 356,14 EUR, 0% btw.
Artikel 3 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 1 maart 2016,
kenmerk P/040459 - D/242058 offertenummer 0020065049 van Infrax voor het ondergronds

brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Postiljonstraat, voor een bedrag
geraamd op 2 397,75 EUR, 0% btw.
Artikel 4 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 1 maart 2016,
kenmerk P/040459 - D/242061 offertenummer 0020065050 van Infrax voor het aanpassen van de
openbare verlichtingsinstallaties in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Postiljonstraat, voor een bedrag geraamd op 4 291,14 EUR, 0% btw.
Artikel 5 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 8 maart 2016,
kenmerk P/040587 - D/242791 offertenummer 0020065283 van Infrax voor het ondergronds
brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Wijnendale-Molenstraat, voor een
bedrag geraamd op 6 163,50 EUR, 0% btw.
Artikel 6 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 8 maart 2016,
kenmerk P/040587 - D/242796 offertenummer 0020065285 van Infrax voor het aanpassen van de
openbare verlichtingsinstallaties in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Wijnendale-Molenstraat, voor een bedrag geraamd op 2 585,38 EUR, 0%
btw.
Artikel 7 – De uitvoering van deze werken wordt met trekkingsrechten gefinancierd.
12. Werken in eigen beheer - retributie reglement op het uitvoeren van werken voor
derden alsook het opmaken van schadebestekken
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat er regelmatig door particulieren en bedrijven beroep wordt gedaan op de
technische dienst in het kader van bouw- en renovatie projecten waarbij het openbaar domein
aangepast of hersteld moet worden, dat dergelijke aanvragen geen verband houden met het
algemeen onderhoud van het openbaar domein en dat bijgevolg de eventuele kosten doorgerekend
kunnen worden aan de aanvrager;
Overwegende dat het aangewezen is een retributiereglement vast te stellen voor het terugvorderen
van de kostprijs van de uitvoering van werken, uitgevoerd voor derden, alsook voor het opmaken
van schadebestekken;
Overwegende dat de tarieven vastgesteld door het college in zitting van 19 december 2001
achterhaald zijn, dat nieuwe prijzen afgestemd op de huidige prijzen inzake arbeidsuren en
materialen noodzakelijk zijn;
Overwegende dat de materiaalkost jaarlijks wordt geëvalueerd door het uitschrijven van een
jaarlijkse prijsvraag bouwmaterialen, dat dit een vorm is van jaarlijkse controle van de prijzen, dat
een retributieglement aan het einde van de looptijd wordt herzien;
Gelet op de gecoördineerde omzendbrief BB - 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie
van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Er wordt, voor een termijn van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2019 een
gemeentelijke retributie gevestigd op het uitvoeren van werken door het stadbestuur en
aangevraagd door derden, alsook voor het herstellen van schade aan het gemeentelijk
patrimonium, veroorzaakt door derden, tenzij deze uitvoering aanleiding geeft tot de toepassing
van een andere gemeentevordering van belasting of retributie, of plaatsheeft krachtens een
overeenkomst.
Toepassingsgebied: Een retributie wordt gevestigd op:
1) De herstelling van het openbaar domein in beheer van het stadsbestuur Torhout en dit na
schadegevallen zoals:
- verkeersongevallen
- Verlies van lading op de openbare weg
- Overige bijstand hulpdiensten
- Schade aan het openbaar domein na uitvoering van private bouwwerken
2) de herstelling van de gebouwen in eigendom van de stad Torhout en dit na schadegevallen aan
deze gebouwen van de stad Torhout
3) onvoorziene tussenkomsten voor technische ondersteuning aan derden (bvb extra levering
signalisatie, uitleenmateriaal, ed…)
4) het voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen in opdracht van Burgemeester, lokale politie
en brandweer. Dit kan naar aanleiding van:
- de taken die de stad in kader van de nieuwe gemeentewet, art 135 §2

- Onvoldoende geplaatste signalisatie bij innames openbaar domein in bijstand van de lokale
politie of brandweer en dit ongeacht of het openbaar domein al dan niet werd ingenomen met
voorafgaandelijke toelating;
- technische interventies in bijstand van de brandweer
Artikel 2 - De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt
of de veroorzaker van de schade.
Artikel 3 - Vooraleer de werken starten maakt de administratie een kostenraming van de
aangevraagde aanpassingswerken op. Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na
voorafgaandelijke goedkeuring van het stadsbestuur en nadat alle nodige vergunningen hiertoe
werden ontvangen. De nodige vergunningen (vb stedenbouwkundige vergunning,…) dienen door de
aanvrager of begunstigde van de aanpassing aangevraagd te worden.
De werken worden pas uitgevoerd nadat de aanvrager deze kostenraming heeft goedgekeurd en
heeft betaald via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de kostenraming verstuurd is.
Artikel 4 - Vrijstellingen van retributie worden voorzien voor de diensten en instellingen die
ressorteren onder het stadsbestuur Torhout, het OCMW Torhout en de kerkfabrieken van Torhout.
De vrijstellingen dienen door het College van Burgemeester en Schepenen te worden bekrachtigd.
Naast voormelde vrijstellingen kan het College van Burgemeester en Schepenen mits omstandig
motivering afwijken van de voorschriften van dit reglement.
Artikel 5 - De retributie voor werken aan openbaar domein wordt vastgesteld als volgt:
Opbreken en heraanleggen van bestaande voetpaden en/of opritten,
35,00 EUR / m²
met inbegrip van boordstenen (herbruikmaterialen)
Aanleggen van nieuwe voetpaden en/of opritten, met inbegrip van
45,00 EUR / m²
boordstenen (nieuwe materialen)
Artikel 6 - De retributie voor het plaatsen en wegnemen van signalisatie wordt vastgesteld als
volgt:
Leveren en terughalen van nadar + A31 + C3 + F41 bij verhuis,
20,00 EUR
werken, … waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten
Plaatsen en wegnemen van 2 parkeerverbodsborden bij verhuis
20,00 EUR
Plaatsen en wegnemen van signalisatie op vraag van politie, bij
50,00 EUR
werken door en/of voor particulieren en aannemers (schraag en/of
parkeerverboden)
Artikel 7 - De retributie voor andere werken (oa inzetten personeel en/of voertuigen, opstellen
schadebestekken) wordt vastgesteld als volgt:
Uurloon prestatie arbeider
26,00 EUR / uur
Uurloon prestatie bediende / verantwoordelijke
29,00 EUR / uur
Vrachtwagen met chauffeur
100,00 EUR / uur
Straatveegmachine met chauffeur
100,00 EUR / uur
Kraan met chauffeur
100,00 EUR / uur
Hoogtewerker met chauffeur
100,00 EUR / uur
Tractor met chauffeur
100,00 EUR / uur
Dienstvoertuig met chauffeur
80,00 EUR / uur
Voor het inzetten van voertuigen en/of personeel van de stad Torhout worden de prestaties
gerekend vanaf het vertrek tot de terugkomst, waarbij elk begonnen kwartier wordt aangerekend.
Indien er andere werken dienen te gebeuren, krijgt de aanvrager een offerte met de effectieve
kostprijs van de materialen + het uurloon.
De retributie voor het opmaken van schadebestekken wordt opgemaakt tegen kostprijs met
bovenvermelde tarieven, aangevuld met een administratieve kost van 30,00 EUR per dossier.
Artikel 8 - Aankoop van materialen zoals boordstenen, voetpadverharding, … is enkel mogelijk door
aannemers werkzaam in opdracht van nutsmaatschappijen (n.a.v. herstel openbaar domein na
uitvoeren van nutswerken). De aankoop wordt beperkt tot maximum 5 m² per werf.
Er wordt hierbij een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend.
Artikel 9 - Indien het stadsbestuur van Torhout een noodzakelijke tussenkomst beroep dient te
doen op een externe firma of een nutsmaatschappij, zal de kostprijs van de externe firma integraal
doorgerekend worden aan diegene die verantwoordelijk is.
Artikel 10 - Wijzigingen aan openbare verlichting
De openbare verlichting in eigendom van de stad Torhout, wordt beheerd door Infrax. Indien de
eigenaar van een aanpalend privaat perceel de verplaatsing of wijziging van de openbare
verlichting wenst, is voor deze wijziging een retributie vereist.
Alle verplaatsingen gebeuren enkel onder technische haalbaarheid bepaald door Infrax.
De beheerder van de openbare verlichting stelt hiertoe een offerte op. Na schriftelijk akkoord van
de aanvrager wordt opdracht gegeven aan Infrax om de werken uit te voeren.
De kostprijs van de retributie is gelijk aan de offerte van Infrax.

Artikel11 - Het collegebesluit van 19 december 2001 houdende vaststelling van eenheidsprijzen
voor werken uitgevoerd voor rekening van derden, wordt opgeheven.
Artikel 12 - Onderhavig reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf 1 mei 2016.
13. Werken in eigen beheer - aankoop heetwaterinstallatie ter bestrijding van onkruid vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Mevrouw Hilde Crevits verlaat de zaal. De burgemeester neem voorzitterschap over.
Bespreking.
Raadslid Jos Bruynooghe wijst op het gebruik van de omschrijving 'ongewenst' kruid ipv 'onkruid'.
Raadslid Elke Carette steunt het voorstel tot de aankoop ten volle want ze is van oordeel dat het
centrum er bij momenten slordig bij ligt.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen is een installatie te kopen voor het bestrijden van onkruid met
heetwatertechniek op stabiele ondergrond;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 33 057,85 EUR (excl. btw) of 40 000,00 EUR
(incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget gespreid over de jaren 2016 tot en met 2019;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 5 april 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 aankoop van een heetwaterinstallatie voor het bestrijden van onkruid
ten behoeve van de groendienst voor een bedrag geraamd op 33 057,85 EUR (excl. btw) of
40 000,00 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder subproject
2014/3/005 AR 230000 van het beleidsitem 020000 van het investeringsbudget gespreid over de
jaren 2016 tot en met 2019.
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
14. Cultuurcentrum - aankoop draadloze microfonen theaterzaal Cc de Brouckere vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat de huidige draadloze microfonen kapot zijn;
Overwegende dat de draadloze microfonen voor elke voorstelling en congres gebruikt worden;
Overwegende dat we contractueel gebonden zijn aan het voorzien van het gevraagde materiaal bij
professionele gezelschappen;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 8500 EUR (excl. btw) of 10285 EUR (incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 214/5/009 AR 230000 van het beleidsitem 070100
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 10 maart 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 aankoop van een draadloze micro set bestaande uit 6 ontvangers, 4
handgehouden microfonen, 4 beltpacks, 4 headsetmicrofonen en 2 instrumentenkabels zoals
beschreven in de bijzondere bepalingen ten behoeve van het Cultuurcentrum voor een bedrag
geraamd op 8500 EUR (excl. btw) of 10285 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en
voorzien onder subproject 214/5/009 AR 230000 van het beleidsitem 070100 van het
investeringsbudget voor 2016.
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
15. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende een tekort aan
sociale woningen
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"In Torhout is er een grote vraag, maar op vandaag reeds een aanzienlijk tekort aan sociale
woningen. De gemeenten zien ook nog de verplichting tot realisatie van 10% sociale woningen
binnen nieuwe verkavelingen door de Raad van State teniet gedaan. De huidige Vlaamse Regering
blijft de gemeenten wel een bindend sociaal objectief opleggen, maar reikt hiervoor geen nieuwe
instrumenten aan!
* Wat is het actieprogramma in Torhout naar de objectieven voor 2020 en 2025 toe?
* Hoe denkt de stad concreet het opgelegde sociaal objectief te halen? Te staven met detailprojecten en cijfers."
Raadslid Paul Dieryckx is van oordeel dat het aantal sociale woningen ontoereikend is om tegemoet
te komen aan de noden. Hij verwijst hierbij naar de lange wachtlijsten. Daarom stelde hij enkele
concrete vragen en vraagt hij een actieplan.
Schepen Rita Dewulf stelt dat aan de stad een bindend sociaal objectief is opgelegd. Dit betekent
dat we een aantal sociale huur-, koopwoningen en kavels dienen te realiseren. De stad rekende
hier voor een groot stuk op de inbreng van private ontwikkelaars. Bij bouwprojecten moest immers
een sociale last opgelegd worden aan de ontwikkelaars. Sinds de vernietiging van delen van het
decreet grond- en pandenbeleid is de mogelijkheid voor het opleggen van een sociale last
weggevallen. Het werd tevens minder eenvoudig om de bouw van sociale woningen in ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP's) op te leggen. De minister heeft een omzendbrief geschreven om
duidelijk te maken op welke manier er toch een verplichting tot sociale woningen kan worden
opgelegd in RUP's. We zullen dit toepassen in het RUP De Moertjes en Herderstraat.
De schepen geeft een overzicht en stand van zaken voor de sociale huurwoningen, koopwoningen
en kavels.
In het RUP voor de Moertjes en Herderstraat, kan het sociaal objectief voor de koopwoningen
gerealiseerd worden. Concreet zou dit neerkomen op 15% van wvi en 10% van de private
ontwikkelaars. De ontwikkelaars gaan akkoord met het principe. De besprekingen hieromtrent zijn
bezig. Wanneer het sociaal objectief is gerealiseerd komt Torhout op een percentage van ongeveer
4 % sociale huurwoningen.
De voortgang van het Sociaal Bindend Objectief wordt in iedere vergadering van het Lokaal
Woonoverleg meegedeeld. Iedere politieke partij is hierin vertegenwoordigd.
Tot slot geeft de schepen een overzicht van de wachtlijsten bij de sociale bouwmaatschappijen en
het OCMW.
Raadslid Paul Dieryckx is tevreden dat het bestuur de bezorgdheid deelt en de nood erkent. Hij
hoopt dat Torhout vooral een voorbeeld neemt aan de goede praktijken.
16. Mededeling van de benoeming van de burgemeester H. Crevits
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; art. 59 tot 63;
Gelet op de akte van voordracht ingediend op 30 oktober 2012 bij de provinciegouverneur van
West-Vlaanderen, waarin bepaald werd dat het mandaat van de heer Norbert De Cuyper van
rechtswege eindigt op 31 mei 2016 en dat mevrouw Hilde Crevits hem van rechtswege zal
opvolgen met ingang van 1 juni 2016;
Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 2016 houdende de benoeming van mevrouw Hilde
Crevits tot burgemeester van de stad Torhout met ingang van 1 juni 2016;
NEEMT AKTE
De gemeenteraad neemt akte van de benoeming van mevrouw Hilde Crevits als burgemeester met
ingang van 1 juni 2016.

17. Akteneming van de brief van mevrouw Hilde Crevits omtrent de uitoefening van het
ambt van burgemeester vanaf 1 juni 2016
Gelet op de kennisneming op heden van de benoeming van mevrouw Hilde Crevits tot burgemeester
van de stad Torhout met ingang van 1 juni 2016 conform het Ministerieel besluit van 31 maart 2016
en in uitvoering van de akte van voordracht van 30 oktober 2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 48,1° en artikel 61
omtrent de verhindering van een lid van de Vlaamse regering om tegelijkertijd het mandaat van
burgemeester uit te oefenen;
Gelet op artikel 63, laatste alinea van het gemeentedecreet dat luidt als volgt:
'De burgemeester de als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig is, wordt
vervangen zolang hij verhinderd, geschorst of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de
verhindering of schorsing, en van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing.'
Gelet op de brief van mevrouw Hilde Crevits waarbij zij aangeeft als lid van de Vlaamse regering
verhinderd te zijn om het ambt van burgemeester uit te oefenen;
NEEMT AKTE:
van de verhindering van mevrouw Hilde Crevits om het ambt van burgemeester uit te oefenen na de
eedaflegging en conform de akte van voordracht vanaf 1 juni 2016 wegens de uitoefening van het
ambt van minister van de Vlaamse Regering.
Mondelinge vragen
Raadslid Martine Vanwalleghem wijst op een incident bij de werken in de Oostendestraat met de
bewoners, handelaars en de aannemers in verband met de toegankelijkheid. Schepen Eddy
De Ketelaere erkent dat er een probleem is geweest met een machine voor het plaatsen van
boordstenen. Maar dit is ondertussen opgelost.
Raadslid Elke Carette verwijst naar een aanhangwagen van de stad met nadarhekkens die gedurende
het hele paasweekend op 4 parkeerplaatsen stond op de Markt waaronder plaatsen voor personen met
een handicap. De burgemeester zegt dat dit onderzocht zal worden.
Raadslid Rik Hoste stelt dat er een foutje is in de omleiding wat betreft de Hillestraat en de doorgang
voor de fietsers. De burgemeester erkent dat dit niet de bedoeling is en dat hij dat zal doorgeven.
Raadslid Bertrand Vander Donckt sluit zich hier bij aan en stelt dat dit nog wel meer voorvalt. Er moet
meer aandacht zijn voor de doorgang van fietsers in het geval van omleidingen.
GEHEIME ZITTING
18. Verenigingen - PWA - algemene vergadering - aanstelling van de leden
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 ons besluit van 21 maart 2016 houdende oprichting van een plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap (PWA) en aanwijzing van de leden van de algemene vergadering;
Gelet op de statuten voor het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van Torhout, opgericht
onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;
Gelet op het schrijven van de voorzitter van het PWA waarbij gevraagd wordt de
vertegenwoordigers van de gemeenteraad in het PWA aan te duiden;
Overwegende dat het aantal leden van de algemene vergadering vastgesteld is op veertien, paritair
samengesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, §1, derde lid van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; dat het aldus aan de
gemeenteraad toekomt zeven personen aan te duiden die namens de gemeente lid zullen zijn van
de algemene vergadering;
Overwegende dat er van deze mandaten, toe te wijzen door de gemeenteraad, in proportionaliteit
vier toekomen aan CD&V en drie aan de lijsten SP.A / Groen, N-VA en Open VLD;
Gelet op de door deze fracties gedane voordrachten;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Gaat over tot de geheime stemming door middel van briefjes, voor de aanduiding van de
vertegenwoordigers in het PWA
BESLUIT:
met eenparigheid.
Enig artikel - Worden voor de gemeenteraad aangeduid als lid van de vereniging zonder
winstoogmerk "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Torhout":
- Voor de lijst CD&V:
Mevrouw Elsie Desmet

De heer Joost Cuvelier
De heer Servais Deroo
De heer Renaat Vandenbroucke
- Voor de lijsten SP.A / Groen, N-VA, Open VLD:
De heer Paul Dieryckx
Mevrouw Jo Vlieghe
De Heer Yves Stofferis
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Zij sluit de vergadering om
21 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 23 mei 2016.
Torhout, maandag 25 april 2016
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Hilde Crevits

