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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 27 JUNI 2016
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Hij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Norbert De Cuyper; voorzitter
Hilde Crevits, titelvoerend burgemeester
Kristof Audenaert; waarnemend burgemeester
Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet, Rita Dewulf,
Hans Blomme, Annick Vanderspurt, Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem, 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

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 23 mei 2016
verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
Voorstelling door provincie West-Vlaanderen afdeling Waterlopen en de VLM van het project
'Waterbeleid: Verbreden en verlengen Gaverbeek en aanleg bufferbekken ter hoogte van het
speelbos. De gastsprekers zijn: Jan Vandecavey (Provincie) en Eva Verstraete (VLM).
Raadslid Bruynooghe juicht het initiatief toe zowel op het vlak van de ontwikkeling van het
speelbos als op het vlak van waterbeheersing. Hij wijst erop dat het gebied zeer waterziek is. Hij
vraagt zich af of het waterbufferbekken niet eerder een waterbekken zal worden dat voortdurend
gevuld zal zijn, waardoor het zijn nut verliest.
Raadslid Maes verwijst naar het meerjarenplan en de middelen die voorzien zijn voor verwerving
van gronden. Ze vraagt zich af of de stad niets meer moet betalen.
Raadslid Hoste vraagt of er geen betonnen i.p.v. houten palen kunnen gebruikt worden i.f.v.
duurzaamheid.
Jan Vandecavey antwoordt dat er in de winter inderdaad water in het waterbufferbekken kan staan
maar in de zomer zou dat in veel mindere mate het geval zijn. Hij wijst op de drainerende functie
van de waterloop ernaast zodat het water weggeleid wordt. Hierdoor zal het steeds op een normaal
peil staan.
Jan Vandecavey wijst met betrekking tot de palen op het natuurkarakter dat men vanuit de
provincie voorstaat. Hout past hier dan beter dan beton.
Eva Verstraete stelt dat de middelen vanuit verschillende overheden afkomstig zijn. De gronden
worden twee jaar nadat de werken zijn opgeleverd, overgedragen. Voor de werken is er eveneens
een verdeelsleutel voorzien die in schijven zal worden betaald.
Op vraag van raadslid Bruynooghe stelt Jan Vandecavey dat het oude pompgemaal er is om het
gemengd water af te voeren naar het zuiveringsstation. Raadslid Bruynooghe wijst op het belang
van het opvolgen van de werking van de pomp want soms geraken die stuk door erosie en
afgevoerd slib.
3. Patrimonium - kosteloze grondafstand bosgrond - goedkeuren ontwerp akte
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat i.s.m. met VLM (Vlaamse Landmaatschappij) binnen het landinrichtingsproject
Groenhove Vrijgeweid de realisatie van een speelbos voorziet; dat hiervoor grondverwervingen
vereist zijn; dat deze in principe door VLM worden verricht binnen een goedgekeurd
onteigeningsplan waarbij na realisatie van het ganse project door de VLM de gronden zullen
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worden overgedragen aan de stad Torhout; dat voor één perceel de VLM verzocht heeft de
transactie rechtstreeks te organiseren met de betrokken eigenaar aangezien het om een kosteloze
grondafstand gaat;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de heer Peter De Baets, notaris te Koksijde;
Gelet op de overige stukken van het dossier;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43 §2 12° en 13°;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpakte opgemaakt door de heer Peter De
Baets, notaris te Koksijde, voor de kosteloze verwerving van een perceel bosgrond gelegen te
Torhout, Zuidvijverhoek, kadastraal gekend onder de sectie D nummer 0355/E/P0000 met een
kadastrale oppervlakte van 3a en 32ca, jegens de heer Eddy Gryson, Torhoutsesteenweg 458,
8211 Aartrijke.
Artikel 2 - Deze verwerving te bestemmen voor openbaar nut, meer bepaald voor speelbos.
Artikel 3 - De heer Hypotheekbewaarder uitdrukkelijk te ontslaan van het nemen van ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de heer Peter De Baets, notaris, met
het oog op het verlijden van de authentieke akte.
4. Mobiliteit - invoeren reglement zonale tonnagebeperking in de maas N35-N32-N32N36
Bespreking.
Raadslid Bruynooghe wijst op het belang van de samenwerking tussen de gemeenten. Hij hoopt
dat de gerichte controles aangehouden worden.
Raadslid Claus stelt voor om nog een aantal straten toe te voegen: Kwaplasstraat, Steenveldstraat
en Oude Wijnendalestraat. De werken aan de Oostendestraat hebben bewezen dat het zwaar
verkeer in die straten problematisch is. Bij de opening van de Oostendestraat zou dat moeten
opgevolgd worden. Hij wijst ook op de noodzaak van een aanpak omtrent de Aartrijkestraat. Het
industrieterrein in Aartrijke is zonder overleg met Torhout aangelegd. De gemeente Zedelgem
moet hier ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is aangewezen in overleg te treden om de
noodzakelijke ingrepen te doen.
Raadslid Dieryckx wijst op de juiste benaming van de wegen in de agenda. Er stond inderdaad een
typfout in de titel. Dit werd aangepast.
Schepen Deketelaere erkent het belang van de opvolging van het toepassen van de richtlijnen.
De voorzitter wijst erop dat m.b.t. de Aartrijkestraat de vraag al aan de gemeente Zedelgem is
gesteld.
De waarnemend burgemeester Kristof Audenaert stelt dat bij heropening van de Oostendestraat de
gevolgen zullen bekeken worden en er, waar nodig, ingegrepen zal worden, ook inzake het zwaar
vervoer.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt een intergemeentelijke visie uit te werken rond zonale
tonnagebeperking, dat volgend voorstel in overleg met Hooglede - Kortemark - Lichtervelde Staden - Roeselare - werd uitgewerkt;
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid op artikel 135,§2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989,
op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 mei 1989 en bij de wet van 13 mei 1999, en op artikel 130 bis, ingevoegd bij de wet van 12
december 2006;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 20015 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit
van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december
1982;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op titel lll, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 23 juni
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987 en 17 september 1988;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,
11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988 en 19 december 1991;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het overlegmoment van 19 mei 2015, 10 september 2015, 9 oktober 2015 en 19
november 2015 omtrent de bespreking van zwaar vervoer voor deze maas, toegevoegd in bijlage;
Gelet op het overlegmoment van 21 maart 2016 samen met de 5 politiezones omtrent de
bespreking van het zwaar vervoer voor deze maas, toegevoegd in bijlage;
Gelet op de besprekingen in de gemeentelijke verkeerscommissie dagelijks bestuur;
Gelet op de officiële beslissingen in de collegebesturen van de gemeenten met de invoering van de
tonnagebeperking 5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer, toegevoegd in
bijlage;
Overwegend bijgevoegd plan die de omvang van de tonnagebeperking weergeeft binnen deze
maas;
Overwegend en op voorwaarde dat de gemeenten Kortemark - Torhout - Lichtervelde - Hooglede Staden - Roeselare een aanvullend reglement vaststellen tot invoering van een intergemeentelijke
zonale tonnagezone en dat deze tonnagezone zich uitstrekt over de gemeenten;
Overwegend en op voorwaarde dat de gemeenten Kortemark - Torhout - Lichtervelde - Hooglede Staden - Roeselare een aanvullend reglement vaststellen tot invoering van lokale straatverboden
voor zwaar vervoer die in consensus met de gemeenten werden besproken en goedgekeurd;
BESLUIT:
Volgend aanvullend reglement op het verkeer met betrekking tot de tonnagezone Kortemark Torhout - Lichtervelde - Hooglede - Staden - Roeselare wordt aangenomen:
Artikel 1 - Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met het
huidige. Alle verkeersborden en markeringen die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement
moeten worden verwijderd.
Artikel 2 - De toegang voor bestuurders van motorvoertuigen waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan 5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer) wordt verboden
in de onderstaande straten. Deze reglementering wordt te kennis gebracht van de weggebruikers
door zonale borden ZC21 en ZC21/ met aanduiding van 5 ton en met aanvullende mededeling
"uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer".
Het verbod zal aangeduid worden in volgende straten met hogervermelde zonale borden:
Elzenstraat, Paleputstraat, Sint-Henricusstraat en Rijksweg ter hoogte van Elzenstraat.
Artikel 3 - Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Beleid mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken.
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de overige gemeenten uit de maas.
5. Mobiliteit - invoeren aanvullend reglement lokale tonnagebeperking in de maas N35 N32 - N32 -N36
Bespreking.
Voor de beraadslaging van dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder agendapunt 4.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt een intergemeentelijke visie uit te werken rond lokale
tonnagebeperking, dat volgend aanvullend voorstel in overleg met Hooglede - Kortemark Lichtervelde - Staden - Roeselare - werd uitgewerkt;
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid op artikel 135,§2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989,
op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 mei 1989 en bij de wet van 13 mei 1999, en op artikel 130 bis, ingevoegd bij de wet van 12
december 2006;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 20015 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit
van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december
1982;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op titel lll, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 23 juni
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987 en 17 september 1988;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980,
11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988 en 19 december 1991;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;
Overwegend en op voorwaarde dat de gemeenten Kortemark - Torhout - Lichtervelde - Hooglede Staden - Roeselare een aanvullend reglement vaststellen tot invoering van een intergemeentelijke
zonale tonnagezone en dat deze tonnagezone zich uitstrekt over de gemeenten;
Overwegend en op voorwaarde dat de gemeenten Kortemark - Torhout - Lichtervelde - Hooglede Staden - Roeselare een aanvullend reglement vaststellen tot invoering van lokale straatverboden
voor zwaar vervoer die in consensus met de gemeenten werden besproken en goedgekeurd;
BESLUIT:
Volgend aanvullend reglement op het verkeer met betrekking tot de tonnagezone Kortemark Torhout - Lichtervelde - Hooglede - Staden - Roeselare wordt aangenomen:
Artikel 1 - Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met het
huidige. Alle verkeersborden en markeringen die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement
moeten worden verwijderd.
Artikel 2 - Dit besluit vormt een aanvulling op de intergemeentelijke zonale tonnagebeperking die
werd goedgekeurd voor de maas N35 - N32 - N32 - N36 in samenwerking met de gemeenten
Kortemark - Torhout - Lichtervelde - Hooglede - Staden - Roeselare.
Artikel 3 - De toegang voor bestuurders van motorvoertuigen waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer) wordt
verboden in de onderstaande straten. Deze reglementering wordt te kennis gebracht van de
weggebruikers door verkeersborden C21 met aanduiding van 3,5 ton en met aanvullende
mededeling "uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer".
Het verbod zal aangeduid worden in volgende straten met hogervermelde verkeersborden:
Sint-Henricusstraat en Zonstraat.
Artikel 4 - Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Beleid mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken.
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de overige gemeenten uit de maas.
6. Verenigingen - VVOG - Algemene Vergadering - wijziging vertegenwoordiger
Bespreking.
Raadslid Ward Baert vraagt of de gemeente een voordeel haalt uit het lidmaatschap. Schepen
Desmet stelt dat de vereniging inderdaad zeer waardevol is. Ze noemt een aantal initiatieven
waaronder de volkstuintjes en de bijenvriendelijke gemeente. Ook vorming hoort bij het aanbod
van de vereniging.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 6 september 1993 houdende toetreding tot de vzw Vereniging voor
Openbaar Groen;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij de heer Willy Depoorter werd aangeduid als
vertegenwoordiger in de Algemene vergadering;
Overwegende dat de heer Willy Depoorter een einde stelt aan zijn mandaat;
Gelet op de statuten van de Vereniging voor Openbaar Groen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Mevrouw Elsie Desmet, schepen, wonende Driekoningenstraat 102 te 8820 Torhout, die
de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de Stad Torhout in de Algemene Vergadering van vzw Vereniging voor
Openbaar Groen.
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Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de vzw Vereniging voor Openbaar Groen,
Predikherenrei 1c, 8000 Brugge.
7. Intercommunale verenigingen - De Watergroep - statutaire algemene vergadering van
10 juni 2016 - bespreking van de agenda - kennismening
Bespreking.
De voorzitter meldt de foute formulering in de toelichting en zet dit recht. Hij wijst ook op het late
doorsturen van de agenda door De Watergroep. Er zal vanuit het bestuur een brief gestuurd
worden naar de Watergroep met de vraag om tijdig de agenda door te mailen.
Kennis wordt genomen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19
mei 2016 houdende bespreking en goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene
vergadering van De Watergroep die plaatsvond op 10 juni 2016.
8. Verenigingen - sport - jaarverslag en rekening 2015 van de interlokale vereniging
burensportdienst IGOS - goedkeuring
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx wijst op de frequentie van de raad van bestuur en de algemene vergadering
in de tekst van IGOS. Wellicht moet dit omgekeerd zijn want dit klopt niet. Hij stelt dat er
10.000 euro meer gebudgetteerd is. Schepen Blomme stelt dat dit voor onvoorziene kosten is.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op zijn besluit van 4 juni 2007 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten
van de interlokale vereniging Burensportdienst IGOS;
Gelet op de bepalingen van artikel 17 van de statuten van de interlokale vereniging
Burensportdienst IGOS;
Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging Burensportdienst IGOS,
overeenkomstig de bepalingen van de statuten, de rekeningen en het jaarverslag voor het
dienstjaar 2015 heeft vastgesteld en voor goedkeuring heeft overgemaakt;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de rekeningen 2015 van de interlokale vereniging
Burensportdienst IGOS, sluitend op een batig saldo van 8.735,80 euro. Dit saldo wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het jaarverslag 2015 van de interlokale vereniging
Burensportdienst IGOS.
Artikel 3 – In toepassing van het artikel 28 van het decreet van 28 april 1993, en verdere
wijzigingen, houdende regeling voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de
gemeenten, wordt deze beslissing ter kennis gebracht van de heer provinciegouverneur.
Artikel 4 – Onderhavig besluit wordt meegedeeld aan de interlokale vereniging Burensportdienst
IGOS.
Artikel 5 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
9. Wegen - overname wegenis - F.R. Boschvogelstraat
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de overeenkomst inzake wegenis- en uitrustingswerken afgesloten met bvba Residentie
Vastgoed, Markstraat 20, 8460 Oudenburg op 28 september 2011, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 februari 2011;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 maart 2016 houdende
definitieve aanvaarding der werken;
Gelet op het metingsplan opgemaakt door landmeetkantoor Decoster bvba, Vinkensveldstraat 16,
8480 Ichtegem, op 11 maart 2016;
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Gelet op het ontwerp van akte afstand van onroerend goed opgemaakt door notaris Stefaan
Buylaert, voor kosteloze afstand van wegenis gekend als F.R. Boschvogelstraat, toebehorend aan
Devloo Joris en Rommelaere Ria, Alberic Deleustraat 30, 8820 Torhout, kadastraal gekend Torhout
4° afdeling, sectie D perceelnummer 1744/F/2/P0000 met een oppervlakte van 17 a 5 ca;
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 notaris Stefaan Buylaert, voor afstand door Devloo Joris en
Rommelaere Ria, Alberic Deleustraat 30, 8820 Torhout, van een perceel grond met een kadastrale
oppervlakte van 17 a 5 ca, gelegen F.R. Boschvogelstraat en gekadastreerd als weg Torhout 4°
afdeling, sectie D perceelnummer 1744/F/2/P0000 zoals vermeld op het plan opgemaakt door
landmeetkantoor Decoster bvba op 11 maart 2016.
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 meester Stefaan
Buylaert, notaris te Torhout 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. Plaatsnaamgeving - zijstraat Rozeveldstraat - principebeslissing
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat momenteel een nieuwe verkaveling wordt aangelegd in een zijstraat van de
Rozeveldstraat;
Overwegende dat tot nu toe 2 huizen (Rozeveldstraat 51 en 55) in deze straat staan; dat er 11
nieuwe huizen bijkomen en er slechts 3 huisnummers meer beschikbaar zijn;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt de naam van de openbare wegen en pleinen vast
te stellen;
Gelet op het advies, uitgebracht door de erfgoedraad in vergadering van 3 mei 2016;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen;
Gelet op de omzendbrief van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen van 23 juli 1998,
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Aan de zijstraat van de Rozeveldstraat, waar momenteel een nieuwe verkaveling wordt
aangelegd, principieel de benaming "Boterbloemstraat" te geven, aldus verwijzend naar een
veldbloem, zoals bij andere straten in de omgeving.
Artikel 2 - Dit voorstel voor te leggen aan de gemeentelijke raad voor cultuur en culturele
vrijetijdsbesteding, die hierover schriftelijk advies zal geven binnen de dertig dagen na betekening
van het verzoek. Bij ontstentenis van een binnen die termijn overgezonden advies wordt dit als
gunstig beschouwd.
Artikel 3 - Dit voornemen gelijktijdig schriftelijk, met opgave van redenen, mee te delen aan al de
personen die, hetzij langs deze weg wonen en kiesgerechtigd zijn in de gemeente, hetzij eigenaar
zijn van erven aldaar gelegen en een in België bekende woonplaats hebben, waarna eventuele
opmerkingen en bezwaren schriftelijk binnen de dertig dagen en tot sluiting van het proces-verbaal
van onderzoek bij het gemeentebestuur kunnen worden ingediend.
Artikel 4 - Dit voornemen gelijktijdig door openbare aanplakking bekend te maken, waarna
eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk binnen de dertig dagen en tot sluiting van het
proces-verbaal van onderzoek bij het gemeentebestuur kunnen worden ingediend.
11. Wegen - heraanleg Oude Wijnendalestraat / Steenveldstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Elke Carette wijst op de noodzaak van de werken. Ze stelt wel voor dat ook de
haaientanden op het kruispunt Wijnendalestraat en de Oude Wijnendalestraat worden herschilderd.
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Schepen De Ketelaere bevestigt dat dit ook aangepakt zal worden. Hij belooft dat de timing voor de
openstelling van de Oostendestraat zal meegedeeld worden aan de raadsleden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt de Oude Wijnendalestraat en Steenveldstraat
integraal her aan te leggen, na de impact als drukke omleidingsweg van de wegenwerken
Oostendestraat;
Overwegende dat deze opdracht door een gespecialiseerde aannemer zal worden uitgevoerd;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens m.b.t. deze opdracht, opgemaakt door het
studiebureau Snoeck & partners nv uit Kortrijk, voor een bedrag geraamd op 394 304,75 EUR,
excl. btw of 477 108,75 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/001 AR 224000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget verspreid over de jaren 2015 tot 2018;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 6 juni 2016, conform artikel 160 § 2
van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 23 van 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 voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het heraanleggen van de Oude Wijnendalestraat en Steenveldstraat, voor een bedrag
geraamd op 394 304,75 EUR, excl. btw of 477 108,75 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund via open aanbesteding.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
12. Patrimonium - oud hospitaal Ten Walle - inrichting kapellen in functie van de
akoestiek - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Ward Baert wijst op de problematiek van de akoestiek in het algemeen. Hij vraagt zich af
of de voorgestelde maatregelen wel zullen voldoen en of er geen gespecialiseerde architect moet
geraadpleegd worden.
Raadslid Bertrand Van der Donckt stelt hierbij nog volgende vragen:
- Zullen de verschillende akoestische maatregelen in de huurprijs voor de kapellen voor de
verenigingen inbegrepen zijn?
- Vanwaar de keuze om de prijs slechts voor 30 % als criteria mee te rekenen in het bestek?
- Nu de site van Ten Walle zo goed als prachtig voltooid is, vroegen wij ons af wanneer er werk
wordt gemaakt van de kruidentuin? In het verleden werd op de gemeenteraad bevestigd dat er
eveneens werk ging gemaakt worden van een kruidentuin, zoals historisch ingepland in de site.
Schepen Denolf stelt dat het een gespecialiseerde firma is geweest die het onderzoek heeft
gedaan.
Ze bevestigt dat de prijs van de werken al in de huurprijs zit en er geen extra verhoging komt. De
gunningscriteria en de puntentoekenning zijn na overleg vastgelegd. Schepen Desmet bevestigt dat
het stukje kruidentuin geherwaardeerd zal worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het noodzakelijk is de akoestiek bijkomend te verbeteren in de 2 kapellen op de
site Ten Walle, afgestemd op de diverse instrumentale toepassingen;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 24 793,39 EUR (excl. btw) of 30 000,00 EUR
(incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/5/034 AR 230000 van het beleidsitem 082000
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 7 juni 2016, conform artikel 160 § 2
van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
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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 inrichten van de kapellen op de site Ten Walle in functie van de
akoestiek voor een bedrag geraamd op 24 793,39 EUR (excl. btw) of 30 000,00 EUR (incl. btw),
voorzien onder subproject 2016/5/034 AR 230000 van het beleidsitem 082000 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.
13. Gebouwen - sportstadion - aanpassingswerken aan technische installatie en herstel
luifel - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat de luifel aan de tribune sportstadion betonrot vertoont dat het aangewezen is
betonherstellingen uit te voeren;
Overwegende dat binnen dit gebouw een hoge energiekost heerst, dat het aangewezen is de
technische installatie aan te passen om dit verbruik te reduceren;
Overwegende dat deze werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer, dat de
opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor het uitvoeren van
energiebesparende aanpassingswerken aan de technische installatie en herstel van de luifel van het
sportstadion, voor een bedrag geraamd op 27 272,73 EUR, excl. btw of 33 000,00 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/3/017 AR 230000 van het beleidsitem 011903
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 7 juni 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 bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur,
voor het uitvoeren van energiebesparende aanpassingswerken aan de technische installatie en
herstel van de luifel van het sportstadion, voor een bedrag geraamd op 27 272,73 EUR, excl. btw
of 33 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De opdracht wordt toegewezen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
14. Openbare verlichting - ondergronds brengen van de netten in de Gitsstraat en
vernieuwen openbare verlichting onder trekkingsrechten - goedkeuring
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt de elektriciteits- en kabeltelevisienetten ondergronds
te brengen in de Gitsstraat en bijkomend de openbare verlichtingsinstallaties aan te passen, dit
naar aanleiding van de geplande rioleringswerken van het dossier 'beheerswerken Koebeek';
Overwegende dat er geopteerd wordt om openbare verlichting met LED-verlichting te plaatsen, dat
dit voordeliger is in verbruik van elektriciteit en onderhoud op termijn;
Gelet op het voorstel en de raming van 27 april 2016, kenmerk P/040534 - D/246910
offertenummer 0020066349 van Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Gitsstraat, voor een bedrag geraamd op 13 027,13 EUR, 0% btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 27 april 2016, kenmerk P/040534 - D/246919
offertenummer 0020066354 van Infrax voor het aanpassen van de openbare verlichtingsinstallaties
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(LED verlichting) in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Gitsstraat, voor een bedrag geraamd op 14 684,94 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 1 juni 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 27 april 2016, kenmerk
P/040534 - D/246910 offertenummer 0020066349 van Infrax voor het ondergronds brengen van
het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Gitsstraat, voor een bedrag geraamd op
13 027,13 EUR, 0% btw.
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 27 april 2016,
kenmerk P/040534 - D/246919 offertenummer 0020066354 van Infrax voor het aanpassen van de
openbare verlichtingsinstallaties (LED verlichting) in functie van het ondergronds brengen van het
elektriciteits- en kabeldistributienet in de Gitsstraat, voor een bedrag geraamd op 14 684,94 EUR,
0% btw.
Artikel 3 – De uitvoering van deze werken wordt met trekkingsrechten gefinancierd.
15. Patrimonium - opmaak beheersplan begraafplaats Bruggestraat - bestek voor studieopdracht - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt vraagt naar de link met het clusteronderzoek uit 2012. Schepen
Denolf stelt dat de keuze om toch bescherming aan te vragen geleid heeft tot een andere
benadering. Toch blijft de ambitie aanwezig om er een mooie site van te maken weliswaar met
begraafplaats als functie.
Raadslid Eva Maes vraagt naar de richtdatum van uitvoering. Ze uit haar bezorgdheid om niet
teveel uit te besteden aan studies maar wel aan uitvoering. Schepen Denolf wijst op het belang van
het beheersplan omdat dit richting geeft aan de verdere ontwikkeling. Schepen Desmet wijst
bovendien op het belang van het beheersplan omwille van de subsidies.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 25 stemmen ja.
Raadslid Elke Carette onthoudt zich.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt het onderhoud van de oude begraafplaats langs de
Bruggestraat, 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;
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
15 000 EUR, excl. btw of 18 000 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/3/003 AR 214000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 7 juni 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;
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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 de begraafplaats
Bruggestraat, met een ereloon geraamd op 15 000 EUR, excl. btw of 18 000 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.
16. Burgerzaken - huishoudelijk reglement op de begraafplaats - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het decreet van 9 december 2011 houdende wijziging van het decreet van 16 januari
2004;
Gelet op het besluit van 25 februari 2008 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement op
de begraafplaatsen;
Overwegende dat het passend voorkomt de decretale bepaling inzake de laatste wilsbeschikking
met betrekking tot de wijze van lijkbezorging en de rituelen van de uitvaartplechtigheid op te
nemen in art. 11 van het reglement;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Artikel 11 van ons besluit van 25 februari 2008 houdende (her)vaststelling van het
huishoudelijk reglement op de begraafplaats wordt vervangen als volgt:
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een
columbarium en de asverstrooiing van:
1. De personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen;
2. De personen die buiten het grondgebied van de gemeente zijn overleden of daar werden
aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- of wachtregister zijn
ingeschreven;
3. De personen die recht hebben op begraving in een geconcedeerd graf of op bijzetting in een
geconcedeerde nis;
4. De overledene die gedurende minstens twintig jaar is ingeschreven geweest in het verleden in
het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente op verzoek van de
naaste verwante en mits goedkeuring van alle verwanten in dezelfde graad;
5. De andere overledenen van wie een bloed- of aanverwant tot de derde graad minstens 10 jaar
is ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente
op verzoek van deze verwante en mits goedkeuring van alle verwanten in dezelfde graad;
6. De personen die bij leven door middel van een laatste wilsbeschikking, bedoeld in artikel 15
van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, de wil hebben
geuit in Torhout begraven, bijgezet of uitgestrooid te willen worden;
Artikel 2 - Dit besluit treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
gemeentelijke website.
17. Belastingen - retributiereglement op concessies en de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaats - aanvulling
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van 25 februari 2008 houdende vaststelling van het retributiereglement op de
concessies en de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaats zoals aangepast in zitting van
heden;
Gelet op het besluit van 21 december 2009 houdende vaststelling van de aanvulling op het
retributiereglement op de concessies en de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaats
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
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Artikel 1 - Artikel 3bis van ons besluit van 21 december 2009 houdende aanvulling van het
retributiereglement op de concessies en de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaats wordt
vervangen als volgt:
Onverminderd de toepassing van art. 2 en 3 van dit besluit wordt voor de lijkbezorging van nietinwoners zoals voorzien in artikel 11, 1°, 3°, 5° en 6° van het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen van 25 februari 2008 en zoals aangepast in zitting van heden een bijkomend tarief
aangerekend als volgt:

100 euro voor een asverstrooiing

500 euro voor een begraving in een zandgraf (Deel A en D), voor een begraving van een asurn
in volle grond (Deel E en G) en voor bijzetting van een asurn in het columbarium (Deel I)
zonder concessie

1000 euro voor een begraving in een zandgraf (Deel A en D), voor een begraving in een
grafkelder (Deel B en C) voor een begraving van een asurn in volle grond (Deel E en G), voor
een begraving in een urnenkelder (Deel F) en voor bijzetting van een asurn in het
columbarium (Deel I) met concessie
Artikel 2 - Onderhavig besluit tot wijziging van het retributiereglement op de concessies en de
lijkbezorging wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 3 - Dit besluit treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
gemeentelijke website.
18. Financiën - opheffen gemeentelijke retributie op de opdrachten van brandpreventie
door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx merkt op dat de jaarrekening 2015 voorgelegd wordt in mei 2016. De
waarnemend burgemeester Kristof Audenaert stelt dat dit wordt voorgelegd aan de brandweerzone
zelf. De documenten liggen ter inzage in de financiële dienst.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op artikel 173, Grondwet;
Gelet op artikel 42,§3, Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43, §2,15°, Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van 5 januari 2015 van de Zoneraad van de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 waarbij de zonale retributie op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst
van de brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie werd gevestigd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2015 waarbij een gemeentelijke retributie op de
opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen werd gevestigd;
Gelet op het Zoneraadsbesluit van 2 mei 2016 waarbij de bestaande zonale retributie op de
verhaalbare opdrachten operationele dienst van de brandweer en de opdrachten van de
brandpreventie werd opgeheven en opnieuw werd gevestigd;
Overwegende dat het nieuwe retributiereglement o.a. voorziet in een nieuwe definitie van het
begrip retributieplichtige waarbij het steeds de begunstigde van de prestatie is in wiens voordeel of
belang de interventie – of preventieopdracht wordt uitgevoerd die als retributieplichtige wordt
beschouwd;
Overwegende dat dit tot gevolg heeft dat de facturen voor het opmaken van een
brandpreventieverslag niet langer aan de stads – of gemeentebesturen, maar aan de aanvrager
van de bouwvergunning zullen worden gestuurd;
Overwegende dat het bestaande retributiereglement op de opdrachten van brandpreventie door de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen dan ook niet langer van toepassing is en derhalve mag
worden opgeheven;
BESLUIT:
Artikel 1 – Het retributiereglement van 26 januari 2015 houdende het vestigen van een retributie
op de opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op te heffen
voor de vanaf 3 mei 2016 aangevraagde brandpreventie-opdrachten.
Artikel 2 – Onderhavig besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
19. Brandweer - verlenen van advies aan de jaaractieplannen 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Stemming.
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Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 23 §3 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid dat bepaalt dat
het meerjarenplan door jaarlijkse actieplannen wordt uitgewerkt, wordt voorbereid door de
zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het zonecollege en goedgekeurd door
de zoneraad en voor advies aan de gemeenteraden de zone worden voorgelegd;
Gelet op het besluit van de Zoneraad van 2 mei 2016 houdende het goedkeuren van de jaarlijkse
actieplannen 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;
Overwegende dat de Zoneraad de jaarlijkse actieplannen van de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen heeft goedgekeurd onder de voorwaarde dat de kosten voor uitvoering ervan de
voorziene middelen in de begroting van de Hulpverleningszone niet mogen overschrijden;
Overwegende dat de uitgewerkte actieplannen 2016 passen in het meerjarenbeleidsplan en zich
situeren op het vlak van de bedrijfsvoering, de uitrusting, de risicobeheersing en van de operaties,
vorming, training en opleiding (VTO);
Overwegende dat deze jaaractieplannen het mogelijk moeten maken om op een efficiënte en
effectieve wijze de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen verder uit te bouwen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Gunstig advies te verlenen aan de jaarlijkse actieplannen 2016 op het vlak van de
bedrijfsvoering, de uitrusting, de risicobeheersing en van de operaties, de vorming, de training en
de opleiding (VTO) van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen onder de voorwaarde dat de
kosten voor uitvoering ervan de voorziene middelen in de begroting van de Hulpverleningszone
niet mogen overschrijden.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de Voorzitter van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
20. Financiën - jaarrekening 2015 - goedkeuring
Bespreking.
Schepen Joost Cuvelier geeft de nodige uitleg aan de hand van een powerpointpresentatie.
Raadslid Eva Maes heeft bedenkingen bij de keuze van het woord 'prioritair'.
Volgens haar besteden de Vlaamse gemeenten gemiddeld 15% van hun budget aan hun prioritaire
doelstellingen.
In Torhout werd 94.000 euro besteed aan prioritaire doelstellingen en dit op een budget van
2.100.000 euro. Wij halen dus bijlange die 15% niet.
Raadslid Paul Dieryckx pleit opnieuw voor een voorbereidende vergadering inzake de jaarrekening
alvorens deze voor te leggen aan de raad.
Verder sluit hij zich aan bij de opmerkingen van raadslid Maes: er is zeer weinig realisatie met
betrekking tot de prioritaire doelstellingen.
Inzake het jaarverslag merkt hij een positieve trend op: alle doelstellingen, ook de niet-prioritaire,
komen aan bod en alle tendensen en evoluties werden goed belicht. Wel dient er nog beter
onderscheid gemaakt te worden tussen wat belangrijk is en wat niet.
Verder merkt hij op dat hij heel wat zaken mist inzake de werking van de adviesraden.
Hij besluit met de mededeling dat zijn fractie de rekening niet zal goedkeuren omdat ook de
subsidies van de kerkfabrieken deel uit maken van die rekening.
Waarnemend burgemeester Kristof Audenaert repliceert dat er hard gewerkt wordt aan de
prioritaire doelstellingen. Zo komt er drie kilometer fietspad bij op het grondgebied. Verder doet de
provincie haar duit in het zakje voor wat het waterbeleid betreft. Hij wijst op het belang van de
diverse overheden die meefinancieren voor de grote projecten in het kader van de prioritaire
doelstellingen. Het zou zonde zijn hier geen gebruik van te maken. Het zorgt wel voor een zekere
afhankelijkheid met betrekking tot de uitvoering.
Wat het jaarverslag betreft, vraagt hij om de opmerkingen te laten geworden : er kan dan gefilterd
worden wat zinnig is en wat niet.
Schepen Cuvelier stelt dat hij probeert transparant te zijn in zijn beleid en dat waar er kan, de
nodige bijsturingen kunnen meegenomen worden. De werking van de adviesraden zal in een
volgende versie meegenomen worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
Raadsleden Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe,
Rik Hoste stemmen neen

Bertrand Vander Donckt,

Paul Dieryckx,
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Raadsleden Ward Baert, Elke Carette, Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander
onthouden zich.
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ontwerp van jaarrekeningen met de wettelijke rapporten, met name de beleidsnota,
de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de
jaarrekening 2015;
BESLUIT:
Artikel 1 - De jaarrekening 2015 met volgende kerncijfers op het vlak van "exploitatie" (werking),
"investeringen" en "andere" (leningen en aflossingen) vast te stellen :
Jaarrekening 2015
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
1.

Algemene
financiering

Exploitatie
Investeringen
Andere

1.072.612

18.495.891

17.423.280

2.

Bestuur

Exploitatie
Investeringen
Andere

7.158.293
281.194

772.086

-6.386.208
-281.194

3.

Ruimte

Exploitatie
Investeringen
Andere

3.441.608
1.064.830

1.899.971
77.804

-1.541.637
-987.026

4.

Vrije tijd

Exploitatie
Investeringen
Andere

4.936.653
795.973

1.119.222

-3.817.431
-795.973

5.

Welzijn

Exploitatie
Investeringen
Andere

2.129.956

203.807

-1.926.150

Exploitatie
Investeringen
Andere

18.739.123
2.141.997

22.490.977

3.751.854
-2.064.193

Totalen

Artikel 2 - De wettelijke rapporten van de jaarrekening, bestaande uit de beleidsnota, de financiële
nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening 2015
goed te keuren.
De liquiditeitenrekening 2015 (schema J5) sluit met een positief resultaat op kasbasis van
9.084.715 euro. De balans 2015 sluit in evenwicht voor een totaal bedrag van 108.543.654 euro.
De staat van de opbrengsten en kosten 2015 (schema J7) sluit met een operationeel overschot van
581.526 euro en een financieel overschot van 723.642 euro.
De jaarrekening sluit af met een positieve autofinancieringsmarge van 1.956.422 euro.
Artikel 3 - Onderhavig besluit over de maken aan de Hogere Overheid voor verder gevolg.
21. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - advies rekening dienstjaar 2015
Bespreking.
Schepen Cuvelier vraagt de goedkeuring van de rekeningen 2015 van de kerkfabrieken. Alle
subsidies aan de kerkfabrieken kaderen binnen de goedgekeurde meerjarenplannen.
Verder stelt hij dat er tijdens een recente ontmoeting met het Centraal Kerkbestuur gevraagd werd
om zuinig om te springen met het geld van de gemeenschap. Het Centraal Kerkbestuur gaf
ondertussen al kennis van het feit dat er in 2017 tien procent zal bespaard worden op de
werkingskosten.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat zijn fractie zich bij de stemming over de goedkeuring van de
rekeningen niet zal onthouden maar dat ze deze niet zal goedkeuren.
Hij licht zijn bedenkingen toe.
Zo heeft hij vragen bij de omvang van de toelagen. Hij vindt het goed dat het college reeds
initiatief genomen heeft op dat vlak maar stelt dat we toch niet blind mogen zijn voor een totaal
van 233.000 euro exploitatietoelagen en 70.000 euro toelagen voor investeringen. Verder merkt hij
op dat deze in het meerjarenplan nog eens met 50.000 euro toenemen.
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Verder heeft hij vragen bij het totale overschot in exploitatie van 254.000 euro in 2015. Hij vraagt
zich af waarom dit telkens moet meegenomen worden naar de volgende jaren. Dit bedrag is
voldoende om een jaar de kerkfabrieken te financieren.
Daarnaast heeft hij bedenkingen bij het feit dat de inkomsten uit het privaat patrimonium mogen
overgeboekt worden naar investeringen. Het betreft een bedrag van 33.000 euro in 2014 en reeds
40.000 euro in 2015. Dit is een overeenkomst die afgesloten werd tussen het stadsbestuur en de
kerkfabriek Sint-Pieters. Hij vindt het niet correct dat de volledige inkomsten mogen overgeboekt
worden terwijl de kosten voor het privaat patrimonium wel in de rekening van de kerkfabriek
voorkomen. Deze stijgen trouwens jaarlijks.
Vervolgens stelt hij dat de ontvangsten niet correct worden ingeschreven. Voor huwelijken en
begrafenissen wordt een bepaald tarief aangerekend waarop vervolgens een verdeelsleutel wordt
toegepast die nog dateert van 'de code Napoleon'. Zo komt het dat er slechts 24% van het
aangerekend bedrag terecht komt in de rekening van de kerkfabrieken.
Hij besluit van zijn respect te betuigen voor de inrichters en bezoekers van de erediensten maar
betreurt dat het stadsbestuur bij de opmaak van het laatste meerjarenplan niet gepleit heeft voor
een besparing.
Hij vraagt dan ook uitstel voor deze punten om de zaak nog eens grondig te bekijken.
Schepen Cuvelier belooft voorgaande opmerkingen mee te nemen bij volgende besprekingen met
de kerkfabrieken.
Waarnemend burgemeester Kristof Audenaert merkt op dat niet alles wat voorzien is in de
budgetten steeds wordt uitgegeven. Er is reeds samengekomen met de kerkbesturen en er wordt
gestreefd naar een constructieve samenwerking. Verder stelt hij dat de kerkfabrieken heel wat
patrimonium hebben wat ook nogal wat kosten met zich meebrengt.
Raadslid Dieryckx geeft toe dat niet alles wordt uitgegeven wat geraamd is maar vraagt zich af
waarom er een spaarpot moet zijn die groter of gelijk is aan de totale subsidies.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
Raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Jurgen Claus, Bertrand Vander
Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste stemmen neen.
Raadslid Elke Carette onthoudt zich
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Pieters, vastgesteld in de kerkraad van 11 februari
2016, ontvangen op 28 april 2016
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Pieters voor het dienstjaar 2015 sluit met
een overschot in exploitatie van 57.296,66 EUR en een tekort in investeringen van 24.921,40 EUR.
De gemeentelijke bijdrage bedraagt 106.068,00 EUR.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Pieters, voor het dienstjaar 2015, wordt gunstig
geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
22. Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - advies rekening dienstjaar 2015
Bespreking.
Voor de beraadslaging van dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder agendapunt
21.
Stemming.
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Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
Raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Jurgen Claus, Bertrand Vander
Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste stemmen neen.
Raadslid Elke Carette onthoudt zich
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Don Bosco, vastgesteld in de kerkraad van 25 februari
2016, ontvangen op 28 april 2016
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Don Bosco voor het dienstjaar 2015 sluit met een
overschot in exploitatie van 73.739,07 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 22.296,00 EUR.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Don Bosco, voor het dienstjaar 2015, wordt gunstig
geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
23. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale - advies rekening dienstjaar 2015
Bespreking.
Voor de beraadslaging van dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder agendapunt
21.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
Raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Jurgen Claus, Bertrand Vander
Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste stemmen neen.
Raadslid Elke Carette onthoudt zich
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale, vastgesteld in de kerkraad van 7
maart 2016, ontvangen op 28 april 2016
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale voor het dienstjaar 2015
sluit met een overschot in exploitatie van 81.023,78 EUR en een overschot in investeringen van
56.840,40 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 83.212,97 EUR waarvan 63.242 EUR ten laste
van de stad Torhout.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale, voor het dienstjaar 2015, wordt
gunstig geadviseerd.
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Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
24. Erediensten - kerkfabriek Sint-Henricus- advies rekening dienstjaar 2015
Bespreking.
Voor de beraadslaging van dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder agendapunt
21.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
Raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Jurgen Claus, Bertrand Vander
Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste stemmen neen.
Raadslid Elke Carette onthoudt zich
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus, vastgesteld in de kerkraad van 17 februari
2016, ontvangen op 28 april 2016;
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus voor het dienstjaar 2015 sluit met
een overschot in exploitatie van 37.571,19 EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 48.291,20
EUR waarvan 33.804,00 EUR ten last van de stad Torhout.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus, voor het dienstjaar 2015, wordt gunstig
geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
25. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - advies rekening dienstjaar 2015
Bespreking.
Voor de beraadslaging van dit agendapunt wordt verwezen naar de notulering onder agendapunt
21.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 15 stemmen ja.
Raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Jurgen Claus, Bertrand Vander
Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste stemmen neen.
Raadslid Elke Carette onthoudt zich
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van
de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider, vastgesteld in de kerkraad van 28
januari 2016, ontvangen op 28 april 2016
Overwegende dat de rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider voor het dienstjaar 2015 sluit
met een overschot in exploitatie van 5.046,24 EUR en een overschot in investeringen van 843,16
EUR. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 6.045,00 EUR waarvan 4.050 EUR ten laste van de stad
Torhout.
BESLUIT:
Artikel 1 - De rekening van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider, voor het dienstjaar 2015, wordt
gunstig geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
26. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- de aanstelling van een centrummanager
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
" Nu de volledige selectieperiode voor het aanstellen van een tijdelijke voltijdse contractuele
betrekking van een centrummanager erop zit en geen gepast persoon gevonden is om deze
vacature in te vullen vragen wij welke volgende stappen het stadsbestuur zal nemen om deze
precaire situatie op te vangen."
Schepen Denolf bevestigt dat de selectieprocedure voor aanwerving van een centrummanager niet
loopt zoals gewenst. Er wordt nu gekeken naar andere pistes. De eerste piste is recrutering via
outplacement. Een tweede piste is die van pas afgestudeerden in specifieke studierichtingen.
Indien deze pistes geen resultaat opleveren kan nog gekozen worden voor de piste van
samenwerking met een externe partner.
Raadslid Paul Dieryckx gelooft in de piste van outplacement maar minder in deze van jongafgestudeerden. Hij vraagt welke piste gevolgd wordt met betrekking tot een externe partner.
Raadslid Eva Maes stelt een tegenstrijdigheid in de opties. Ze wil vooral snel actie.
De waarnemend burgemeester Kristof Audenaert herhaalt wat de schepen gesteld heeft maar hij
ondersteunt de keuze om te gaan voor een geschikte kandidaat. Hij erkent het belang voor
Torhout. Er zijn diverse gespecialiseerde bureaus die ervaring hebben met centrummanagement.
Dan kan verder verkend worden. Schepen Denolf erkent bij de selectie het belang van
competentie. Hiervoor kunnen zowel jonge als oudere kandidaten zijn. Raadslid Eva Maes stelt dat
ze niet echt gelooft in het project en dat ze vaststelt dat het project vertraging oploopt.
- de Moertjes
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Op maandag 30 mei had Dadizele te kampen met wateroverlast. De hele omgeving van het pas
aangelegde bufferbekken is overstroomd. Naar aanleiding van dit artikel in de krant vragen wij met
nadruk om de plannen van de Moertjes op on hold te zetten tot de nieuwe aan te leggen
bufferbekkens in Torhout hun deugdelijkheid en efficiëntie hebben bewezen."
Schepen Hans Blomme stelt dat de nadruk in het dossier Moertjes momenteel nog steeds ligt op
het uitwerken van oplossingen in het kader van water en mobiliteit. De Moberstudie is recent
toegewezen aan het bureau Patrick Maes en de waterstudie is, eveneens vorige week, toegewezen
aan WVI. In september zullen beide studies opgestart worden, met nauwe betrokkenheid van de
stad en de dienst Waterlopen van de Provincie.
Het bufferbekken Koebeek is al 2 jaar actief en heeft zeker al zijn nut bewezen.
Het bufferbekken speelbos, waar de afwatering van de Moertjes ook naar toe zal vloeien, zal tegen
de opstart van realisaties in de Moertjes, ook al in werking zijn en zal geëvalueerd kunnen worden.
Indien bijkomende bufferbekkens in het woongebied of nauwaansluitend aan het woongebied
vereist zijn, zal dit uit de waterstudie blijken en is dit ook een eerste uitvoeringsfase, vóór de
realisatie van bouwprojecten. Alle voorzieningen zoals riolering, buffering, nutswerken en
wegenissen dienen eerst aangelegd vooraleer een bouwvergunning kan afgeleverd worden.
Raadslid Eva Maes wijst nog naar Lichtervelde en andere plaatsen waar waterbufferbekkens bij
zwaar onweer dreigden over te lopen.
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27. Vragen en voorstellen namens de fractie Open VLD betreffende Enquête Unizo
autoluwe markt
Mevrouw Elke Carette heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Uit een enquête uitgevoerd door Unizo blijkt dat maar liefst 77,7 procent van de ondervraagden
gekant is tegen een autoluwe markt tijdens de zomermaanden.
Ik heb hiervoor steeds geijverd in de gemeenteraad en mij (als felste en enigste) tegenstander van
een autoluwe markt steeds verzet tegen de maatregelen om de markt af te sluiten.
Nu het stadsbestuur deze enquête in ontvangst heeft mogen nemen en de resultaten heeft
gehoord, welke gevolgen gaat het stadsbestuur hieraan geven?
Of gaat men wachten tot er nog meer handelszaken uit de stadskern verdwijnen?
Gelukkig is het afsluiten van de markt dit jaar beperkter in de tijd, gelet op de wegenwerken rond
de school, (dus niet omdat het stadsbestuur dit zo wou), doch de markt wordt nog steeds voor
anderhalve maand afgesloten voor het verkeer…. Met alle gevolgen vandien voor onze
handelaars…'
Schepen Eddy Deketelaere stelt dat er overleg zal volgen om dit uit te klaren samen met het
mobiliteitsplan. De bedoeling is om op het einde van het jaar hiermee te landen. De voorzitter van
de gemeenteraad wijst naar de gemeentelijke begeleidingscommissie waar een en ander beslist
werd.
Raadslid Paul Dieryckx wijst op de divers enquêtes die uitgevoerd werden. Unizo is er daar één
van. Hij wil dat het masterplan voor de stadskernvernieuwing afgewacht wordt en dat het
mobiliteitsplan hierop afgestemd wordt.
Mondelinge vragen
Raadslid Bertrand Vander Donckt brengt het burgemeestersconvenant ter sprake. Hij stelt intussen
heel wat initiatieven vast. Hij vraagt wanneer er terugkoppeling volgt naar de gemeenteraad.
Schepen Desmet verwijst naar een mail van de wvi waarbij in november een infosessie wordt
voorzien voor de gemeenteraadsleden.
Raadslid Steve Becelaere merkt op dat de draaideur aan de sporthal nog steeds niet werkt.
Schepen Blomme stelt dat er een nieuwe luifel komt en dat dan de draaideur in werking wordt
gesteld.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt of op de volgende gemeenteraad een agendapunt kan toegevoegd
worden m.b.t. de werking van de politiezone. Dit is de vorige keer al aangehaald. Hij gelooft in het
debat in de gemeenteraad zodat dit kan meegenomen worden naar de politieraad.
De waarnemend burgemeester Kristof Audenaert meent dat de vertegenwoordigers van de
gemeente in de politieraad de opmerkingen meenemen die in de gemeenteraad vermeld worden.
Raadslid Paul Dieryckx vindt dat de stad een duidelijk standpunt moet opnemen t.a.v. de
politieraad.
Raadslid Pieter Billiet schetst de context en wijst op het belang van het imago van Torhout waarbij
criminaliteitscijfers belangrijk zijn. De communicatie hieromtrent is dan ook belangrijk.
Titelvoerend burgemeester Hilde Crevits stelt voor om hier eventueel gebruik te maken van het
instrument van de motie. Op een volgende gemeenteraad kan dit besproken worden in functie van
een gemeenschappelijk standpunt.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
21.45 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 5 september 2016.
Torhout, maandag 27 juni 2016
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

