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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 05 SEPTEMBER 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
Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet, Rita Dewulf,
Hans Blomme, Annick Vanderspurt, Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Martine Vanwalleghem, Jos Bruynooghe, Elke Carette,
Jurgen Claus, Mieke Verduyn, Pieter Billiet, Vanessa Jodts,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander,
Paul Dieryckx, Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Kristof Audenaert; wnd. burgemeester
Ward Baert, Rik Hoste; raadsleden

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 27 juni 2016
verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
-

Toelichting V-ICT-OR-traject door Peter Beunnens, ICT-deskundige van de stad en Johan
Vander Waal, programma manager V-ICT-OR. Op vraag van titelvoerend burgemeester
antwoordt Johan Vander Waal dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met privacy.
Toelichting over de buitengewone vergadering Infrax West.
Op vraag van raadslid Jürgen Claus antwoordt raadslid Mieke Verduyn dat er van een fusie
tussen Eandis en Infrax geen sprake is, maar wel van een samenwerkingsverband. Op de
vraag waarom er dan een buitengewone algemene vergadering gepland is op 24 oktober a.s.,
antwoordt schepen Joost Cuvelier dat de buitengewone vergadering een jaarlijkse
weerkerende vergadering is met het oog op het bepalen van de strategie voor het komende
jaar.

3. Beleid - rapport audit Binnenlands Bestuur aankoop- en contractbeheer van werken
Stad Torhout - kennisneming
Bespreking.
Raadslid Jürgen Claus is van oordeel dat het rapport niet zo positief is.
De grote meerderheid van de processen rond aankoopbeleid zijn in orde maar er zijn zeker ook een
viertal grote tekortkomingen. En dat voor een beleid dat deontologisch en budgettair zeer gevoelig
ligt bij de bevolking. We kunnen ons de vraag stellen hoe de niet-geauditeerde processen van de
stadsadministratie georganiseerd zijn en hoe ze opgevolgd worden.
In elk geval heeft de Torhoutse inwoner door deze laksheid van het stadsbestuur meer dan
ettelijke tienduizenden euro’s teveel betaald.
Ik citeer vier letterlijke passages uit het audit rapport:
- in 2008 werd een ruw kader uitgewerkt wat interne controle en organisatiebeheersing betreft.
Vijf jaar later werd een tweede poging ondernomen om een gedegen kader uit te werken. Anno
2016 blijkt er nog steeds geen gestructureerd systeem van interne controle te zijn.
- De stad heeft een theoretisch logisch proces voor de opvolging van de werken maar in de
praktijk worden er zelden werfverslagen opgemaakt. Vooropgestelde regels in het bestek
stemmen veelal niet overeen met de praktijk en er wordt zelden een PV van oplevering
opgesteld.
- voor aankoopbedragen onder de € 8.500 is er een interne procedure met een bestelbon
voorzien. Maar het stadsbestuur heeft geen grensbedrag bepaald vanaf wanneer er 3 offertes
moeten opgevraagd worden. De ene ambtenaar doet dit vanaf € 2.000, een andere vanaf
€ 5.500 en nog andere aan € 8.500. Als dit geen willekeur en amateurisme van het
stadsbestuur is, dan weet ik het niet?
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-

voor aankoopbedragen vanaf € 85.500 (en die niet in eigen beheer worden uitgevoerd) wordt er
standaard met een onderhandelingsprocedure gewerkt. Maar de stad onderhandelt zelden
effectief met de leveranciers.
Dit is nochtans dé kans om quick wins en grote besparingen te realiseren. Ik verwijs hiervoor
alleen nog maar de negotiatie die er wel gekomen is omtrent de verzekeringspremies van de stad
en het OCMW: die leverden direct meer dan € 50.000 op.
Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur ANNO 2016 nog altijd geen strakke regels heeft
geïmplementeerd over de essentie van hun aankoopbeleid (effectief onderhandelen en vanaf welk
bedrag er 3 offertes moeten opgevraagd worden). Dit laat willekeur toe, schijn van
voorkeursleveranciers en betekent vooral ook een grote meerkost voor de Torhoutse bevolking.
Schepen Lieselotte Denolf betreurt dat het raadslid enkel de minder goede zaken aanhaalt. Ze
vindt het jammer dat hij niet aanwezig was op de toelichting door Audit Vlaanderen want de teneur
was daar zeker positief. Er zijn zeker punten voor verbetering vatbaar. Audit Vlaanderen hanteert
een kleurensysteem waarbij in het rapport voor geen enkel aspect van de werking van de stad
Torhout een rode kleur wordt gegeven.
Raadslid Jürgen Claus meent dat er niets deontologisch zo gevoelig is als aankopen. Hij stelt vast
dat er een en ander misloopt en verwijst hiervoor naar het rapport.
Schepen Denolf stelt dat het een algemeen principe is om voor gelijk welke aankoop de markt te
bevragen.
Raadslid Jürgen Claus vindt het toch jammer dat er een aantal basisuitgangspunten die
vanzelfsprekend zijn bij aankopen niet gevolgd worden. Hij betreurt dat dit anno 2016 nog niet het
geval is.
Kennisneming
Kennis wordt genomen van het rapport over de thema-audit van 5 juli 2016 van de Vlaamse
Overheid met betrekking tot aankoop- en contractbeheer van werken.
4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de organisatie van de
viering eindejaar stationsomgeving - kennisneming
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
134, § 1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 mei 1989;
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van 21 juni 2016 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de viering eindejaar studenten in de stationsomgeving
op 23 juni 2016;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 21 juni 2016 tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de viering van het eindejaar van de studenten in de
stationsomgeving op 23 juni 2016.
5. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van uitzending EK voetbal
op 26 juni - kennisneming
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
134, § 1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 mei 1989;
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van 24 juni 2016 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van uitzending EK voetbal op 26 juni 2016;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 24 juni 2016 tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de uitzendingen EK voetbal op 26 juni 2016.

136
6. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de vriendschappelijke
voetbalwedstrijd KM Torhout-Club Brugge - kennisneming
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
134, § 1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 mei 1989;
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van 21 juni 2016 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de vriendschappelijke voetbalwedstrijd KM TorhoutClub Brugge op 29 juni 2016;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 21 juni 2016 tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de vriendschappelijke voetbalwedstrijd KM TorhoutClub Brugge op 29 juni 2016.
7. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de uitzending EK
voetbal op 1 juli - kennisneming
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
134, § 1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 mei 1989;
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van 29 juni 2016 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de uitzending EK voetbal op 1 juli 2016;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 29 juni 2016 tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de uitzending EK voetbal op 1 juli 2016.
8. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Gelet op ons besluit van 22 december 2008 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Torhout, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 21 maart 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het sectoraal akkoord 2005-2007 meer in het bijzonder punt 7 'Herwaardering van
betrekkingen op niveau E'
Overwegende dat naast de procedure voor bevordering en interne personeelsmobiliteit het
aangewezen voorkomt een specifieke regeling uit te werken voor zover een functie herwaardeerd
wordt;
Gelet op het advies van het managementteam van 19 augustus 2016;
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité van 24 juni 2016 met een
protocol tot gevolg;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - In Titel 2 'De loopbaan' van de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad
Torhout wordt een hoofdstuk 14 'Heraanstelling en/of bevordering ingevolge de herwaardering van
functies van het niveau E naar het niveau D' ingevoegd dat luidt als volgt:
Hoofdstuk XIV: De heraanstelling ingevolge de herwaardering van functies van het
niveau E naar het niveau D.
Afdeling I. Algemene bepalingen
Artikel 132ter
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§1. In de personeelsformatie worden evenveel bestaande functies van het niveau E als men wenst
op te waarderen naar het niveau D uitdovend gemaakt. Hetzelfde aantal contractuele en/of
statutaire functies wordt toegevoegd aan het aantal functies van het niveau D. Bij de nieuwe
functies van het niveau D wordt een blokkeringsmechanisme vastgesteld. Dat wil zeggen dat de
feitelijke invulling van die nieuwe functies van het niveau D afgeblokt wordt tot de afloop van een
niveau-overschrijdende selectieprocedure voor personeelsleden van niveau E.
De vast aangestelde statutaire personeelsleden van het niveau E die slagen voor die niveau
overschrijdende selectieprocedure, worden heraangesteld in de nieuwe statutaire functie van het
niveau D.
De contractuele personeelsleden van het niveau E die slagen voor die niveau-overschrijdende
selectieprocedure, worden heraangesteld in de nieuwe contractuele functie van het niveau D. Het
personeelslid dat niet slaagt behoudt zijn betrekking van het niveau E in de uitdovende formatie.
§2. Voor de deelname aan een procedure van heraanstelling ingevolge
herwaardering van functies van niveau E naar het niveau D komen de volgende personeelsleden in
aanmerking:
1. de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht
hun administratieve toestand;
2. de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht of ze met of
zonder aanwervings- en selectieprocedure in dienst zijn gekomen.
§3. De aanstellende overheid beslist over de heraanstelling. De heraanstelling is niet tijdelijk, maar
definitief.
De bepalingen over de proeftijd zijn niet van toepassing na een procedure van heraanstelling
ingevolge herwaardering van functies van niveau E naar het niveau D.
Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de heraanstelling ingevolge de
herwaardering van functies van niveau E naar het niveau D
Artikel 132 quater
§1 De kandidaten moeten ten minste:
1. voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving;
2. statutair zijn voor de bevordering naar een statutaire functie en contractueel zijn voor de
heraanstelling naar een contractuele functie.
De aanstellende overheid brengt de personeelsleden die in aanmerking komen van de interne
vacature op de hoogte en doet een oproep tot kandidaatstelling
§2 De algemene bepalingen vastgesteld in Titel II, hoofdstuk III over de selectieprocedure bij
aanwerving, zijn van overeenkomstige toepassing op de selecties in het kader van de procedure
voor de heraanstelling ingevolge de herwaardering van functies van niveau E naar het niveau D.'
Artikel 2 - Conform artikel 253 §1, 1° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, wordt een kopie
van dit besluit binnen een termijn van twintig dagen vanaf de dag na het nemen van dit besluit
verstuurd naar de provinciegouverneur.
9. Plaatsnaamgeving - zijstraat Rozeveldstraat - definitieve beslissing
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
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 besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 waarbij 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;
Overwegende dat nopens dit voorstel het voorgeschreven openbaar onderzoek heeft plaats gehad
en dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend;
Overwegende dat de Stedelijke Culturele Raad positief advies uitbracht binnen de termijn van 30
dagen;
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;
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Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Enig artikel - De zijstraat van de Rozeveldstraat, waar momenteel een nieuwe verkaveling wordt
aangelegd, krijgt als definitieve benaming "Boterbloemstraat", aldus verwijzend naar een veldbloem, zoals bij andere straten in de omgeving.
10. Wegen - overname wegenis - Beckhofstraat
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Gelet op de overeenkomst inzake wegenis- en uitrustingswerken afgesloten met Immobiliënmaatschappij Joost Danneels nv, met zetel te 8200 Sint-Andries, Sint Baafskerkstraat 1, op 21
november 2012, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 22 oktober 2012;
Gelet op het metingsplan opgemaakt door landmetersbureau Luc Demeulenaere bvba te Torhout,
op 9 maart 2016;
Gelet op het ontwerp van akte afstand van onroerend goed opgemaakt door notaris Stefaan
Buylaert, voor kosteloze afstand van een perceel grond deel uitmakende van de Beckhofstraaat,
toebehorend aan Immobiliënmaatschappij Joost Danneels nv, met zetel te 8200 Sint-Andries, Sint
Baafskerkstraat 1, kadastraal gekend Torhout 3° afdeling, sectie F perceelnummers 29/V/P000 en
32/C/P000 met een oppervlakte van 2 a 11 ca en vermeld als lot 1 op het opmetingsplan
opgemaakt door landmetersbureau Luc Demeulenaere bvba;
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 Immobiliënmaatschappij
Joost Danneels nv, met zetel te 8200 Sint-Andries, Sint Baafskerkstraat 1, van een perceel grond
deel uitmakende van de Beckhofstraat met een kadastrale oppervlakte van 2 a 11 ca, kadastraal
gekend Torhout 3° afdeling, sectie F perceelnummers 29/V/P000 en 32/C/P000 en vermeld als lot
1 op het plan opgemaakt door landmetersbureau Luc Demeulenaere bvba op 9 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.
11. Openbare verlichting - ondergronds brengen van de netten in de Bollestraat,
Schavelarestraat
en
Parkstraat
en
vernieuwen
openbare
verlichting
onder
trekkingsrechten - goedkeuring
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt de elektriciteits- en kabeltelevisienetten ondergronds
te brengen in de Bollestraat, Schavelarestraat en Parkstraat en bijkomend de openbare
verlichtingsinstallaties aan te passen, dit naar aanleiding van de geplande rioleringswerken van het
dossier 'Parkstraat - Bollestraat';
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 13 juli 2016, kenmerk P/039300 - D/253034
offertenummer 0020068255 van Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Bollestraat, Schavelarestraat en Parkstraat (fase 1), voor een bedrag
geraamd op 15 844,90 EUR, 0% btw;
Gelet op het voorstel en de raming van 13 juli 2016, kenmerk P/039300 - D/253042
offertenummer 0020068256 van Infrax voor het aanpassen van de openbare verlichtingsinstallaties
(LED verlichting) in functie van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Bollestraat en Schavelarestraat, voor een bedrag geraamd op
43 897,60 EUR, 0% btw;
Overwegende dat deze werken met trekkingsrechten van Infrax kunnen worden gefinancierd, dat
de kostprijs via dividenden terug uitgekeerd wordt;
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Gelet op het voorstel en de raming van 13 juli 2016, kenmerk P/039300 - D/253053
offertenummer 0020068258 van Infrax voor de opbraak en voorlopig herstel van de
grondbedekkingen naar aanleiding van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Bollestraat, Schavelarestraat en Parkstraat (fase 1), voor een bedrag
geraamd op 49 441,40 EUR, 0% btw;
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 9 augustus 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 13 juli 2016, kenmerk
P/039300 - D/253034 offertenummer 0020068255 van Infrax voor het ondergronds brengen van
het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Bollestraat, Schavelarestraat en Parkstraat (fase 1),
voor een bedrag geraamd op 15 844,90 EUR, 0% btw.
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 13 juli 2016,
kenmerk P/039300 - D/253042 offertenummer 0020068256 van Infrax voor het aanpassen van de
openbare verlichtingsinstallaties (LED verlichting) in functie van het ondergronds brengen van het
elektriciteits- en kabeldistributienet in de Bollestraat en Schavelarestraat, voor een bedrag
geraamd op 43 897,60 EUR, 0% btw.
Artikel 3 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel en de raming van 13 juli 2016,
kenmerk P/039300 - D/253053 offertenummer 0020068258 van Infrax voor de opbraak en
voorlopig herstel van de grondbedekkingen naar aanleiding van het ondergronds brengen van het
elektriciteits- en kabeldistributienet in de Bollestraat, Schavelarestraat en Parkstraat (fase 1), voor
een bedrag geraamd op 49 441,40 EUR, 0% btw.
Artikel 4 – Het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Bollestraat,
Schavelarestraat en Parkstraat (fase 1) en het aanpassen van de openbare verlichtingsinstallaties
(LED verlichting) in de Bollestraat en Schavelarestraat worden met trekkingsrechten gefinancierd.
Artikel 5 – De opbraak en voorlopig herstel van de wegenis zal gebeuren via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 6 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
12. Wegen - beheerswerken Koebeek - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Overwegende dat de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar het project '22.925 Ontdubbeling
ingebuisde Koebeek' wenst uit te voeren;
Overwegende dat het stadsbestuur van Torhout tijdens deze werken verfraaiingswerken wil
uitvoeren aan de wegenis langs (delen van) het Aquafinproject 22.925 en W215115C Parallelle
leiding langs de Koebeek;
Overwegende dat Infrax cvba hierbij aansluit voor het project W215115C Parallelle leiding langs de
Koebeek, en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van
Arenbergstraat;
Overwegende dat het stadsbestuur van Torhout in navolging van de rioleringswerken uitgevoerd
door Infrax eveneens instaat voor de heraanleg van de wegenis van vernoemde zijstraat, mits
aftrek van het sleufherstel die ten laste van Infrax valt;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, voor de opstart van de studieopdracht,
tussen Aquafin, het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het project 22.925 Ontdubbeling
ingebuisde Koebeek, W215115C Parallelle leiding langs de Koebeek en aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van Arenbergstraat, waarbij Aquafin nv aangeduid
wordt om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als
aanbestedende overheid op te treden;
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;
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BESLUIT:
Enig artikel – Goedkeuring wordt gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst, voor de opstart
van de studieopdracht tussen Aquafin, het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het project
22.925 Ontdubbeling ingebuisde Koebeek, W215115C Parallelle leiding langs de Koebeek en aanleg
van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van Arenbergstraat. Aquafin nv
wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht
als aanbestedende overheid op te treden.
13. Wegen - beheerswerken Koebeek - addendum bij de overeenkomst omtrent de studie
- goedkeuring
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij goedkeuring wordt gegeven aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het
project 22.925 Ontdubbeling ingebuisde Koebeek, W215115C Parallelle leiding langs de Koebeek
en aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van Arenbergstraat;
Overwegende dat hierbij ook een samenwerkingsovereenkomst voor diensten moet worden
afgesloten;
Gelet op het ontwerp van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 24 juni 2014 omtrent
de studie van het Aquafin-project 22.925 tussen Aquafin nv, het stadsbestuur Torhout, Infrax cvba
en ontwerpbureau Snoeck & Partners nv voor het project 22.925 Ontdubbeling ingebuisde
Koebeek, W215115C Parallelle leiding langs de Koebeek en aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van Arenbergstraat, waarbij Aquafin nv wordt
aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als
aanbestedende overheid op te treden;
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;
BESLUIT:
Enig artikel – Goedkeuring wordt gegeven aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst
van 24 juni 2014 omtrent de studie van het Aquafin-project 22.925 tussen Aquafin nv, het
stadsbestuur Torhout, Infrax cvba en ontwerpbureau Snoeck & Partners nv voor het project 22.925
Ontdubbeling ingebuisde Koebeek, W215115C Parallelle leiding langs de Koebeek en aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van Arenbergstraat. Aquafin nv
wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht
als aanbestedende overheid op te treden.
14. Sport - aankoop dienstvoertuig - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Eva Maes vraagt zich af of er geen besparing mogelijk is op vlak van wagenparkbeheer en
het efficiënt inzetten van het gebruik van de huidige wagens. Schepen Elsie Desmet verwijst naar
de opmaak van een duurzaam vervoersplan waarbij dit aan bod komt.
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Overwegende dat het voertuig van de sportdienst moet worden vervangen;
Overwegende dat dit voertuig bij voorkeur aangekocht wordt bij een gespecialiseerde leverancier;
Overwegende dat Infrax een raamcontract heeft met Fiat Chrysler Automobiles Belgium SA voor de
aankoop van voertuigen op aardgas en dat de stad kan aansluiten bij dit raamcontract;
Overwegende dat de totale kostprijs van het voertuig en toebehoren geraamd wordt 20.000 EUR
(incl. btw);
Gelet op de beschrijving en technische gegevens voor de aankoop van een voertuig met de
origineel geplaatste opties, inrichting en bestickering;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/023 AR 230000 van het beleidsitem 074000
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 12 augustus 2016, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
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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 voor de aankoop van een
wagen op aardgas ten behoeve van de sportdienst, voor een bedrag geraamd op 16 528,93 EUR,
excl. btw of 20 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De aankoop van het voertuig zal worden gegund via het raamcontract van INFRAX.
Artikel 3 – De aankoop van de inrichting en bestickering zal gegund worden via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
15. Sportinrichtingen - site Velodroom - aankoop van tweedehandse kleedcontainers en
opbergcontainer - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt 2 extra kleedkamers en 1 opbergplaats te voorzien bij
de site Velodroom nu het kunstgrasveld veel meer bespeeld wordt;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 18 595,04 EUR (excl. btw) of 22 500,00 EUR
(incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/033 AR 220000 van het beleidsitem 074000
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 12 augustus 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 2 tweedehandse kleedcontainers en 1 tweedehandse
opbergcontainer voor plaatsing op de site Velodroom voor een bedrag geraamd op 18 595,04 EUR
(excl. btw) of 22 500,00 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder
subproject 2014/5/033 AR 220000 van het beleidsitem 074000 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.
16. OCMW - jaarrekening 2015 - kennisneming
Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 december 1997 betreffende de boekhouding
en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 24.03.1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2015 afsluit met een positief
budgettair resultaat van 208.626,80 EUR, een positief resultaat op kasbasis van 3.598.907,56 EUR
en een positieve autofinacieringsmarge van 322.693,05 EUR;
NEEMT KENNIS:
van de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2015.
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17. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende overlast stadspark
De heer Steve Becelaere heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Na het lezen van de inkomende post ben ik eens gaan kijken naar het skateterrein nabij het
stadspark. Ik stelde vast dat daar een berg zwerfvuil rondslingerde terwijl de vuilnisbakken die er
staan zo goed als leeg waren. Jammer genoeg stelde ik ook vast dat op het voetbalterreintje net
achter het zwembad hangjongeren voor heel wat overlast zorgen! Ze fluiten jonge moeders na die
met hun kind naar het sportterrein wandelen. Ook vunzige woorden krijgen ze uit hun repertoire
getoverd! Naast de negatieve sfeer die er hangt, is er ook geurhinder van overdreven veel kruiden!
Als kok zijnde kan ik jullie meegeven dat het zeker geen herbes de Provence zijn! Graag hier wat
meer controle van een toezichter voor het ontaardt!"
Raadslid Jos Bruynooghe uit zijn bezorgdheid ten aanzien van de omwonenden en het milieu maar
vooral ten aanzien van de jongeren. Hij is hiervoor al herhaaldelijk tussengekomen en steeds werd
gesteld dat men er mee bezig was. Hij stelt vast dat na drie jaar het probleem niet opgelost
geraakt. Hij waarschuwt ervoor dat de problematiek ernstiger moeten aangepakt worden. Hij
vraagt zich af of de mensen van de jeugddienst hier wel voldoende voor opgeleid zijn. Misschien is
bijscholing aangewezen zodat de betrokken jongeren goed benaderd worden. Hij wijst in de rand
ook nog naar een bericht op de website van de stad met betrekking tot het gebruik van het
skatepark.
Schepen Joost Cuvelier stelt vast dat dit blijkbaar een bekommernis is die niet alleen uitgaat van
raadslid Becelaere. De laatste weken zijn er een aantal mensen die vooral de problematiek van het
zwerfvuil aangekaart hebben. De schepen denkt dat iedereen ervan overtuigd is dat het nieuwe
stadspark een schot in de roos is. Allerhande mensen gebruiken het stadspark, kinderen spelen op
het speelpleintje, mensen picknicken op een bankje, er zijn zelfs bewoners van het woonzorgcentrum die de straat oversteken en er een wandelingetje komen maken en de jeugd kan zich
uitleven op het skatepark. Ik heb niet de indruk dat er daar een negatieve sfeer hangt.
Wij hebben reeds verschillende keren de jeugd erop aangesproken dat er zwerfvuil aan het
skatepark aangetroffen is. Onze jeugddienst is al een aantal keer ter plaatse geweest. Volgende
zomer zullen we bij het begin van de vakantie de jeugd sensibiliseren. Ook zullen we vragen aan
onze politie om daar af en toe eens te passeren.
Schepen Lieselotte Denolf merkt ook op dat de populatie van gebruikers zeer snel veranderd,
waardoor telkens andere jongeren moeten benaderd worden.
Mondelinge vragen
In toepassing van artikel 13 van het huishoudelijk reglement worden nog volgende mondelinge
vragen gesteld:
- Raadslid Steve Becelaere merkt op dat hij vorige maandag een bus heeft zien aankomen aan
het stadskantoor. Hij vraagt welke uitstap dit was. Hij merkte de aanwezigheid op van de leden
van het college van burgemeester en schepenen, de raad voor lokale economie en ook de
fractieleider van de meerderheid. Schepen Denolf stelt dat het een uitstap was om een aantal
goede praktijken te bezoeken die betrekking hebben op stadskernvernieuwing. Kwestie van
inspiratie op te doen. Het werd georganiseerd door het stadsbestuur en dit op aangeven van het
kantoor dat instaat voor de uitvoering van het identiteits- en belevingsonderzoek. Raadslid Paul
Dieryckx stelt dat hij niet begrijpt dat enkel een raadslid van de meerderheid meekon. Hij is
ontgoocheld en vindt dit oude politieke cultuur. Raadslid Jürgen Claus vraagt wie de organisator
is en hij begrijpt niet dat de oppositie niet mee uitgenodigd werd. Schepen Denolf erkent dat
het niet zo elegant was om enkel een gemeenteraadslid van de meerderheid mee uit te
nodigen. Raadslid Jürgen Claus stelt voor dat de meerderheid zelf betaalt of dat de uitstap
opnieuw georganiseerd wordt en dat de oppositie meekan samen met de betrokken
adviescommissies. Hij vraagt een duidelijke stelling van het college tegen de volgende
raadszitting.
- Raadslid Paul Dieryckx vraagt of het bestuur zicht heeft op de afhandeling van het
kermisfestival. De voorzitter van de gemeenteraad antwoordt dat dit een volledig privaat
initiatief is waarbij de stad niet betrokken is.
- Raadslid Paul Dieryckx vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanwerving van
een centrummanager. Schepen Denolf stelt dat hiervoor een bureau is ingeschakeld die voor
ons actief op zoek gaat naar een persoon die past binnen het vooropgestelde profiel.
- Raadslid Paul Dieryckx geeft aan dat in club de B de dranken veranderd zijn. Schepen Denolf
stelt dat het huidige contract afloopt eind september en dat iedereen dan vrij zal zijn. Raadslid
Paul Dieryckx vindt wel dat het een verminderde dienstverlening is.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
20.50 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 24 oktober 2016.
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Torhout, maandag 05 september 2016
De secretaris,
Tom Vandenberghe
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De voorzitter,
Norbert De Cuyper

