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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 24 OKTOBER 2016
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Norbert De Cuyper; voorzitter
Kristof Audenaert; wnd. burgemeester
Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet, Rita Dewulf,
Hans Blomme, Annick Vanderspurt, Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Jos Bruynooghe, Elke Carette, Jurgen Claus,
Mieke Verduyn, Pieter Billiet, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt,
Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste,
Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester
Martine Vanwalleghem; raadslid
Jurgen Claus; raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2
Steve Becelare, raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van maandag 05 september
2016 verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen en infopunten
Kennis wordt genomen van de beslissing van 27 september 2016 van de heer gouverneur tot
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2015.
3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de organisatie van de
Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober 2016 - 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 13 oktober 2016 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober
2016;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben ;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 13 oktober 2016 tot het nemen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober
2016.
4. Personeel - formatie - wijziging
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat hij tevreden is dat de functie er komt. Hij vraagt wanneer de
aanwerving voorzien is en of er ook voor tweerichtingsverkeer zal gezorgd worden (participatie).
Wat de ICT-deskundige betreft, vraagt hij wat de intenties zijn met betrekking tot de wijze van
selectie. Tot slot vraagt hij of de functies ook betrokken worden bij het managementteam.
Schepen Lieselotte Denolf stelt dat de aanwerving en bevordering zo snel mogelijk zullen gebeuren. De aanstelling van de ICT-deskundige gebeurt bij bevordering en de communicatieverantwoordelijke bij aanwerving. Het is in ieder geval de bedoeling dat de communicatieverantwoordelijke ook ingezet zal worden voor burgerparticipatie en hij of zij zal geen deel

145

24/10

uitmaken van het managementteam. Het managementteam is echter een open vergadering
waarbij medewerkers betrokken worden die een noodzakelijke inbreng kunnen doen.
Raadslid Ward Baert vraagt wat de criteria zijn om iemand op A of op B-niveau aan te werven. De
schepen stelt dat dit enerzijds met de mate van verantwoordelijkheid te maken heeft en anderzijds
speelt in dit geval de arbeidsmarktcontext ook wel een rol.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Gelet op ons besluit van 27 mei 2013 tot hervaststelling van de formatie zoals laatst gewijzigd bij
besluit van 21 maart 2016;
Gelet op artikel 104 §1 van het gemeentedecreet: 'Het personeel van de gemeenten kan in
statutair of in contractueel dienstverband worden aangesteld.';
Overwegende dat geopteerd wordt voor een opwaardering van niveau B naar niveau A van de
functies van communicatieambtenaar en diensthoofd ICT gezien hun strategisch belang binnen de
toekomstige nieuwe geïntegreerde structuur van het lokaal bestuur (integratie stad en OCMW);
Overwegende dat de meerkost t.o.v. de graad B1-B3 voor beide functies samen geraamd wordt op
€ 28.000; dat deze meerkost binnen het meerjarenplan kan opgevangen worden;
Gelet op het advies van het managementteam van 7 september 2016;
Gelet op de besprekingen in het bijzonder overlegcomité van 6 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - In de statutaire formatie zoals opgenomen in bijlage 2 van het besluit van 27 mei 2013.
tot hervaststelling van de formatie worden de bepalingen voor wat betreft de graad deskundige in
niveau B als volgt vervangen:
rang functionele graadnaam
oorspronkelijke
nieuwe formatie
verschil
loopbaan
formatie
Bv
B1-B3
deskundige
7,5
5,5
- 2*
* het betreft de functies van communicatieambtenaar en deskundige ICT
Artikel 2 – In de contractuele formatie zoals opgenomen in bijlage 2 van het besluit van 27 mei
2014 tot hervaststelling van de formatie worden de bepalingen voor wat betreft de graden in
niveau A als volgt vervangen:
rang functionele graadnaam
oorspronkelijke
nieuwe formatie
verschil
loopbaan
formatie
Av
A1a-A3a
diensthoofd
0
2
+2
5. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
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 5 september 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 ons besluit van heden tot bijsturing van de formatie;
Overwegende dat voor de aanwerving van de communicatieambtenaar de vereiste van een
functierelevante ervaring van 2 jaar nuttig is met uitzondering van de kandidaten die over een
specifiek diploma beschikken richting communicatiemanagement;
Gelet op het advies van het managementteam van 7 september 2016;
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité van 6 oktober 2016;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
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BESLUIT:
Artikel 1 - In bijlage 4 'specifieke aanwervingsvoorwaarden' wordt voor niveau A de volgende
graad/functie toegevoegd: 'communicatieambtenaar: beschikken over een diploma master
communicatiewetenschappen of over een diploma master aangevuld met twee jaar
functierelevante ervaring'.
Artikel 2 - In bijlage 4 'specifieke aanwervingsvoorwaarden' wordt voor niveau B de graad/functie
'cöordinator informatica' geschrapt.
Artikel 3 - 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.
6. Intercommunale verenigingen - Infrax West - buitengewone algemene vergadering
van 24 oktober 2016 - kennisneming
Bespreking.
Raadslid Tom Vanhoutte licht het agendapunt toe.
Op vraag van raadslid Jurgen Claus wat de samenwerking precies betekent, wordt geantwoord dat
er een gezamenlijk bedrijf opgericht wordt met Eandis en Infrax en dat dit bedrijf zich in eerste
instantie zal bezig houden met slimme meters. Er zijn geen fusieplannen tussen deze bedrijven,
maar enkel een intense samenwerking op de gebieden die een meerwaarde/kostenreductie kunnen
betekenen.
Kennis wordt genomen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
6 oktober 2016 houdende bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van Infrax West van 24 oktober 2016 om 18 uur.
7. Riolering - heraanleg Zwanestraat, Markt, Hofstraat en Zuidstraat - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt waarom de stad zal optreden als aanbestedende overheid. De
waarnemende burgemeester wijst erop dat de stad hier eigenaar is en daarom die rol opneemt.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Overwegende dat in combinatie met het masterplan Stadskernvernieuwing ook het technisch luik
rond het vernieuwen en de aanleg van een gescheiden riolering in de Zwanestraat, Markt,
Zuidstraat en Hofstraat dient uitgetekend, dat Infrax cvba als rioolbeheerder de aanstelling van dit
studiebureau voorziet;
Overwegende dat het stadsbestuur van Torhout in navolging van deze rioleringswerken de
heraanleg van de Markt en nabije omgeving bekostigt, mits aftrek van het sleufherstel dat voor
rekening van Infrax is;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, voor de opstart van de studieopdracht,
tussen het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het project 'R001618 Markt, Zwanestraat,
Hofstraat, Zuidstraat', waarbij de stad 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;
BESLUIT:
Enig artikel – Goedkeuring wordt gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst, voor de opstart
van de studieopdracht tussen het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het project 'R001618
Markt, Zwanestraat, Hofstraat, Zuidstraat'. De stad wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam
bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden.
8. Wegen - aansluiting Koddaardstraat / Bollestraat - ontwerp - vaststellen voorwaarden
en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
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De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2013 waarbij goedkeuring werd gegeven aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, het stadsbestuur Torhout en Infrax cvba voor het
project 22.593 'Aansluiting Koddaardstraat / Bollestraat' + projecten 22.140 en 96.572 en het
project W213087 'Bermstraat, Rijselstraat (tussen nrs. 130 en 138), Leenstraat (tussen nrs. 7 en 9
en nr. 16), Schavelarestraat (tussen spoorweg en Bollestraat), Bollestraat (tussen Koddaardstraat
en nr. 98), Koddaardstraat, Koolskampstraat (tussen Violierstraat en nr. 42) en Kwaplasstraat
(tussen nrs. 49 en 63A);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2013 waarbij goedkeuring werd gegeven aan het
addendum bij de overeenkomst van 5 juli 2011 omtrent de studie van het Aquafinproject 22.593
tussen Aquafin nv, het stadsbestuur Torhout, Infrax cvba en ontwerpbureau Snoek & Partners nv
voor het project 22.593 'Aansluiting Koddaardstraat / Bollestraat' en bijkomende werken, waarbij
Aquafin werd aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de
opdracht als aanbestedende overheid op te treden;
Gelet op het collegebesluit van 30 december 2013 waarbij de opdracht tot het uitvoeren van een
studie bij het Aquafinproject 22.593 'Aansluiting Koddaardstraat / Bollestraat' + projecten 22.140
en 96.572 en het project W213087 'Bermstraat, Rijselstraat (tussen nrs. 130 en 138), Leenstraat
(tussen nrs. 7 en 9 en nr. 16), Schavelarestraat (tussen spoorweg en Bollestraat), Bollestraat
(tussen Koddaardstraat en nr. 98), Koddaardstraat, Koolskampstraat (tussen Violierstraat en nr.
42) en Kwaplasstraat (tussen nrs. 49 en 63A) werd toegewezen aan Snoeck & Partners nv, Engelse
Wandeling 70, 8510 Kortrijk - Marke voor een stadsaandeel van 37 125,00 EUR, exclusief btw of
44 921,25 EUR, inclusief btw;
Gelet op het ontwerpdossier, opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit Kortrijk,
bestaande uit plannen, bestek en raming, voor een totaalbedrag van 7 323 024,61 EUR, btw
inbegrepen, waarbij de aandelen voor de nv Aquafin, Infrax en de stad Torhout respectievelijk
3 160 458,59 EUR, 2 346 616,45 EUR en 1 815 949,57 EUR (21% btw inbegrepen) bedragen;
Gelet op de bepaling theoretische sleufherstelling voor het project R000964 - W213087
'Bermstraat, Rijselstraat (tussen nrs. 130 en 138), Leenstraat (tussen nrs. 7 en 9 en nr. 16),
Schavelarestraat (tussen spoorweg en Bollestraat), Bollestraat (tussen Koddaardstraat en nr. 98),
Koddaardstraat, Koolskampstraat (tussen Violierstraat en nr. 42) en Kwaplasstraat (tussen nrs. 49
en 63A)', opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit Kortrijk, waarbij een aandeel
theoretische sleufherstelling ter waarde van 373 253,37 EUR door Infrax wordt betaald, af te
houden van de eerste vorderingsstaten;
Overwegende dat het resterende aandeel voor de stad Torhout 1 442 696,20 EUR, btw inbegrepen,
bedraagt;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/2/004 AR 226000 van het beleidsitem 031900
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 30 september 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 ontwerpdossier 'Aansluiting Koddaardstraat /
Bollestraat' en bijkomende werken, opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit
Kortrijk, bestaande uit plannen, bestek en raming, voor een totaalbedrag van 7 323 024,61 EUR,
btw inbegrepen, waarbij de aandelen voor de nv Aquafin, het Vlaams Gewest, Infrax en de stad
Torhout respectievelijk 3 160 458,59 EUR (0% btw), 2 346 616,45 EUR (0% btw) en
1 815 949,57 EUR (21% btw inbegrepen) bedragen.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan de bepaling theoretische sleufherstelling voor het
project 'R000964 - W213087 Bermstraat, Rijselstraat (tussen nrs. 130 en 138), Leenstraat (tussen
nrs. 7 en 9 en nr. 16), Schavelarestraat (tussen spoorweg en Bollestraat), Bollestraat (tussen
Koddaardstraat en nr. 98), Koddaardstraat, Koolskampstraat (tussen Violierstraat en nr. 42) en
Kwaplasstraat (tussen nrs. 49 en 63A)', opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit
Kortrijk, waarbij een aandeel theoretische sleufherstelling ter waarde van 373 253,37 EUR door
Infrax wordt betaald, af te houden van de eerste vorderingsstaten.
Artikel 3 - Goedkeuring wordt gegeven aan het gemeentelijk aandeel van 1 442 696,20 EUR, btw
inbegrepen.
Artikel 4 - De opdracht voor het uitvoeren van de werken zal gegund worden na openbare
aanbesteding.
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Artikel 5 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.

9. Water - ontdubbeling ingebuisde Koebeek - ontwerp - vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 september 2016 waarbij goedkeuring werd 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, waarbij Aquafin werd aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en
de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 september 2016 waarbij goedkeuring werd gegeven aan
het addendum bij de overeenkomst van 24 juni 2014 omtrent de studie van het Aquafinproject
22.925 tussen Aquafin nv, het stadsbestuur Torhout, Infrax cvba en ontwerpbureau Snoek &
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 werd aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de
gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden;
Gelet op het collegebesluit van 6 oktober 2016 waarbij de opdracht tot het uitvoeren van een
studie bij het Aquafinproject 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 werd toegewezen aan Snoeck & Partners nv, Engelse Wandeling 70,
8510 Kortrijk - Marke voor een stadsaandeel van 1 641,05 EUR, exclusief btw of 1 985,67 EUR,
inclusief btw;
Gelet op het ontwerpdossier, opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit Kortrijk,
bestaande uit plannen, bestek en raming, voor een totaalbedrag van 1 938 354,85 EUR, exclusief
btw inbegrepen, waarbij de aandelen voor de nv Aquafin, Infrax en de stad Torhout respectievelijk
1 432 869,48 EUR (0% btw), 464 260,40 EUR (0% btw) en 41 224,97 EUR (exclusief 21% btw)
bedragen;
Gelet op de bepaling theoretische sleufherstelling voor het project 'W215115C Parallelle leiding
langs de Koebeek en aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van
Arenbergstraat', opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit Kortrijk, waarbij een
aandeel theoretische sleufherstelling ter waarde van 6 229,16 EUR (exclusief btw) door Infrax
wordt betaald, af te houden van de eerste vorderingsstaten;
Overwegende dat het resterende aandeel voor de stad Torhout 34 995,81 EUR, exclusief btw en
42 344,93 EUR, inclusief btw, bedraagt;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/2/003 AR 226000 van het beleidsitem 031900
van het investeringsbudget voor 2017;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 4 oktober 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 ontwerpdossier 'Ontdubbeling ingebuisde Koebeek'
en bijkomende werken, opgemaakt door het studiebureau Snoeck & Partners nv uit Kortrijk,
bestaande uit plannen, bestek en raming, voor een totaalbedrag van 1 938 354,85 EUR, exclusief
btw inbegrepen, waarbij de aandelen voor de nv Aquafin, het Vlaams Gewest, Infrax en de stad
Torhout respectievelijk 1 432 869,48 EUR (0% btw), 464 260,40 EUR (0% btw) en 41 224,97 EUR
(exclusief 21% btw) bedragen.
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan de bepaling theoretische sleufherstelling voor het
project 'W215115C Parallelle leiding langs de Koebeek en aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de zijstraat van de Hertog van Arenbergstraat', opgemaakt door het
studiebureau Snoeck & Partners nv uit Kortrijk, waarbij een aandeel theoretische sleufherstelling
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ter waarde van 6 229,16 EUR (exclusief btw) door Infrax wordt betaald, af te houden van de eerste
vorderingsstaten.
Artikel 3 - Goedkeuring wordt gegeven aan het gemeentelijk aandeel van 34 995,81 EUR, exclusief
btw en 42 344,93 EUR, inclusief btw.
Artikel 4 - De opdracht voor het uitvoeren van de werken zal gegund worden na openbare
aanbesteding.
Artikel 5 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
10. Openbare verlichting - grondwerken n.a.v. het ondergronds brengen van de netten in
de Gitsstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016 waarbij goedkeuring werd gegeven aan het
voorstel en ontwerp van Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeldistributienet in de Gitsstraat en bijkomend het aanpassen van de openbare
verlichtingsinstallaties (LED verlichting), te financieren met trekkingsrechten;
Overwegende dat bij deze werken ook werken aan de grondbedekkingen en een gestuurde boring
dienen te gebeuren;
Gelet op het voorstel en de raming van 3 oktober 2016, kenmerk P/040534 - D/258727
offertenummer 0020069838 van Infrax voor de opbraak en voorlopig herstel van de
grondbedekkingen en het uitvoeren van een gestuurde boring naar aanleiding van het ondergronds
brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de Gitsstraat, voor een bedrag geraamd op
28 621,07 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 11 oktober 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 3 oktober 2016,
kenmerk P/040534 - D/258727 offertenummer 0020069838 van Infrax voor de opbraak en
voorlopig herstel van de grondbedekkingen en het uitvoeren van een gestuurde boring naar
aanleiding van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet in de
Gitsstraat, voor een bedrag geraamd op 28 621,07 EUR, 0% btw.
Artikel 2 – De opbraak en voorlopig herstel van de wegenis zal gebeuren via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
11. Patrimonium - bouwen van een clubhuis voor de lijnvissers in Groenhove vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt in het vervolg een schets van het project aan het dossier toe te
voegen. Hij vraagt bovendien of het oude gebouw vergund was. Schepen Blomme stelt dat hij het
niet weet maar hij meent dat er op dat vlak geen probleem is.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
De heer Steve Becelaere, raadslid, neem niet deel aan deze beraadslaging en stemming.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt een nieuw clubhuis te bouwen voor de lijnvissers in
Groenhove, dat het huidige niet meer voldoet aan de behoeften van de vissers;
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Overwegende dat deze werken worden uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers en door het
team gebouwen van de stad Torhout, dat de uitvoering van de werken en aankoop van de nodige
materialen zal gegund worden via onderderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het bestek en raming, opgemaakt door de dienst infrastructuur in samenwerking met
ARG architecten bvba uit Brugge, voor het bouwen van een clubhuis voor de lijnvissers in
Groenhove, voor een bedrag geraamd op 37 190,08 EUR, excl. btw of 45 000,00 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/014 AR 221000 van het beleidsitem 074000
van het investeringsbudget voor 2014 en het krediet dat wordt bijvoorzien in de budgetwijziging in
november 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 30 september 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 in
samenwerking met ARG architecten bvba uit Brugge, voor het bouwen van een nieuw clubhuis voor
de lijnvissers in Groenhove, voor een bedrag geraamd op 37 190,08 EUR, excl. btw of
45 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De aankoop van materialen zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
12. Gebouwen - sporthal Benny Vansteelant - inrichten van een danszaal in de cafetaria vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Vander Donckt verwijst naar de danszaal rechts die reeds door meerdere gebruikers
gebruikt wordt. Hij weet dat dit voor de nieuwe danszaal ook het geval is en hij vraagt zich af of
alles nog kan doorgaan zoals gewoonlijk. Schepen Blomme bevestigt dat dit geen probleem is.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt een tweede dansvloer in de cafetaria van de sporthal
A te voorzien, dat dit ten gunste is van de hoge inschrijvingsaantallen voor de danslessen in de
Academie;
Overwegende dat deze werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer, dat de
opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor het inrichten van een
dansstudio in de cafetaria van sporthal A, voor een bedrag geraamd op 8 264,46 EUR, excl. btw of
10 000,00 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/5/035 AR 230000 van het beleidsitem 074000
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 29 september 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 inrichten van een dansstudio in de cafetaria van sporthal A, voor een bedrag geraamd op
8 264,46 EUR, excl. btw of 10 000,00 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de opdracht zal gebeuren na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
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13. Dienst ICT - aankoop desktop computers, laptops en beeldschermen - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat een aantal van de huidige computers, laptops en beeldschermen verouderd is en
dient vervangen te worden;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 49.586,78 EUR (excl. btw) of 60.000 EUR (incl.
btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/4/003 AR 230000 aankoop informaticamateriaal van het beleidsitem 011900 ICT van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 29 september 2016, conform artikel
160 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op het positief advies verleend door de preventieadviseur op 6 oktober 2016;
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 desktop computers, laptops en beeldschermen ten
behoeve van de stadsdiensten voor een bedrag geraamd op 49.586,78 EUR (excl. btw) of
60.000 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder subproject 2014/4/003
AR 230000 aankoop informaticamateriaal van het beleidsitem 011900 ICT 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.
14. Infrastructuur - aankoop fietsoverkappingen
voorwaarden en wijze van gunnen

en

-stallingen

-

vaststellen

Bespreking.
Raadslid Eva Maes stelt dat ze een plannetje mist in het dossier. Specifiek rond Ten Walle is het
niet helemaal duidelijk waar de fietsstalling komt.
Raadslid Vander Donckt is verheugd dat dit gerealiseerd zal worden.
Schepen De Ketelaere stelt dat de locaties in overleg zullen vastgelegd worden met de
belanghebbenden en betrokkenen, o.a. met de directeur van Ten Walle.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat binnen de prioritaire doelstellingen het aangewezen is om verder te investeren in
fietsstallingen met overkapping ten voordele van de zwakke weggebruiker en dit nabij diverse sites
van het stadspatrimonium, dat hierbij fietsstallingen bijvoorzien worden aan het sportcentrum
Benny Vansteelant, het zwembad, Ten Walle, de kinderboerderij en de bibliotheek;
Gelet op het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur voor de levering en plaatsing van
fietsoverkappingen en -stallingen voor een bedrag van 115 220,00 EUR (excl. btw) of
139 416,20 EUR (incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/1/007 AR 230000 van het beleidsitem 020000
van het investeringsbudget voor 2015;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 29 september 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 het leveren en plaatsen van fietsoverkappingen en -stallingen nabij het
sportcentrum Benny Vansteelant, het zwembad, Ten Walle, de kinderboerderij en de stedelijke
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bibliotheek voor een bedrag geraamd op 115 220,00 EUR (excl. btw) of 139 416,20 EUR (incl.
btw).
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund via open offerteaanvraag.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
15. Cultuurcentrum - aankoop van theaterverlichting - ledbars - vaststellen voorwaarden
en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat de huidige theaterspots aangekocht werden bij opening van het cultuurcentum,
dat het aangewezen is te investeren in ledverlichting binnen de theatertechniek te meer daar er
door professionele en gastgezelschappen grote vraag is naar ledbars / sunstrips,
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 5578,51 EUR (excl. btw) of 6750 EUR (incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/009 AR 230000 van het beleidsitem 070100
van het investeringsbudget voor 2016;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op dinsdag 27 september 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 4 ledbars met RGB ledlampen zoals beschreven in de
bijzondere bepalingen ten behoeve van het cultuurcentrum voor een bedrag geraamd op
5578,51 EUR (excl. btw) of 6750 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien
onder subproject 2014/5/009 AR 230000 van het beleidsitem 070100 van het investeringsbudget
voor 2016.
Artikel 2 - De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
16. Preventie - aankoop AED toestellen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Ward Baert bedankt het stadsbestuur om dit te realiseren.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het wenselijk is om in alle buitenwijken van Torhout een automatische externe
defibrillator (AED-toestel) te voorzien die publiek toegankelijk is, in het kader van het project
"Hartveilig";
Overwegende dat de gemeente in het kader van dit project "Hartveilig" het engagement op zich
neemt om de bevolking te sensibiliseren en opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te
bieden voor het correct bedienen van de toestellen;
Overwegende dat de kostprijs voor aankoop van 6 AED toestellen geraamd wordt op
14.876,03 EUR (excl. btw) of 18.000 EUR (incl. btw), hierin is 2.250 EUR inbegrepen voor de
opleiding;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2016/6/003 AR 230 000 van het beleidsitem
098900 van het investeringsbudget voor 2016, 2017 en 2018 (elk jaar 6.000 EUR);
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 7 oktober 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:
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Artikel 1 - Over te gaan tot aankoop van 6 AED-toestellen met toebehoren, die publiek toegankelijk
zijn, te plaatsen op de buitenwijken voor een bedrag geraamd op 13.016,53 EUR (excl. btw) of
15.750 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder subproject 2016/6/003
AR 230 000 van het beleidsitem 098900 van het investeringsbudget voor 2016, 2017 en 2018 (elk
jaar 6.000 EUR).
Artikel 2 - De nodige opleidingen in reanimatie en AED-gebruik te voorzien voor het correct
bedienen van deze toestellen voor een bedrag geraamd op 2.250 EUR gefinancierd met eigen
middelen onder subproject 2016/6/003 AR 230 000 van het beleidsitem 098900 van het
investeringsbudget voor 2016, 2017 en 2018 (elk jaar 6.000 EUR).
Artikel 3 - De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
17. Werken in eigen beheer - retributiereglement op het uitvoeren van werken voor
derden alsook het opmaken van schadebestekken - hervaststelling
Bespreking.
Raadslid Ward Baert is verwonderd omtrent de lage prijzen die gevraagd worden.
Schepen Cuvelier wijst erop dat ten aanzien van de vorige raadsbeslissing er geen wijzigingen zijn
maar dat ze toen wel hoger lagen dan voorheen.
Raadslid Elke Carette stelt vast dat de bevoegdheid nu bij de gemeenteraad ligt.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van 25 april 2016 houdende vaststelling van het retributiereglement op het
uitvoeren van werken voor derden alsook het opmaken van schadebestekken;
Gelet op artikel 4 van bovenvermeld belastingreglement waarbij het verlenen van vrijstellingen van
de retributie mits omstandige motivering, gedelegeerd wordt naar het College van Burgemeester
en Schepenen;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 20 juni 2016 met de
opmerking dat volgens artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet, bepaalde bevoegdheden
zoals het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, niet kunnen gedelegeerd worden naar het
College van Burgemeester en Schepenen;
Overwegende dat het dan ook passend voorkomt om het retributiereglement in die zin aan te
passen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Er wordt, voor een termijn van 15 september 2016 tot en met 31 december 2019 een
gemeentelijke retributie gevestigd op het uitvoeren van werken door het stadbestuur en
aangevraagd door derden, alsook voor het herstellen van schade aan het gemeentelijk
patrimonium, veroorzaakt door derden, tenzij deze uitvoering aanleiding geeft tot de toepassing
van een andere gemeentevordering van belasting of retributie, of plaatsheeft krachtens een
overeenkomst.
Toepassingsgebied: Een retributie wordt gevestigd op:
1) De herstelling van het openbaar domein in beheer van het stadsbestuur Torhout en dit na
schadegevallen zoals:
- verkeersongevallen
- Verlies van lading op de openbare weg
- Overige bijstand hulpdiensten
- Schade aan het openbaar domein na uitvoering van private bouwwerken
2) 2) de herstelling van de gebouwen in eigendom van de stad Torhout en dit na schadegevallen
aan deze gebouwen van de stad Torhout
3) 3) onvoorziene tussenkomsten voor technische ondersteuning aan derden (bvb extra levering
signalisatie, uitleenmateriaal, ed…)
4) 4) het voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen in opdracht van Burgemeester, lokale
politie en brandweer. Dit kan naar aanleiding van:
- de taken die de stad in kader van de nieuwe gemeentewet, art 135 §2
- Onvoldoende geplaatste signalisatie bij innames openbaar domein in bijstand van de lokale
politie of brandweer en dit ongeacht of het openbaar domein al dan niet werd ingenomen
met voorafgaandelijke toelating;
- technische interventies in bijstand van de brandweer
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Artikel 2 - De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt
of de veroorzaker van de schade.
Artikel 3 - Vooraleer de werken starten maakt de administratie een kostenraming van de
aangevraagde aanpassingswerken op. Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na
voorafgaandelijke goedkeuring van het stadsbestuur en nadat alle nodige vergunningen hiertoe
werden ontvangen. De nodige vergunningen (vb stedenbouwkundige vergunning,…) dienen door de
aanvrager of begunstigde van de aanpassing aangevraagd te worden.
De werken worden pas uitgevoerd nadat de aanvrager deze kostenraming heeft goedgekeurd en
heeft betaald via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de kostenraming verstuurd is.
Artikel 4 - Vrijstellingen van retributie worden voorzien voor de diensten en instellingen die
ressorteren onder het stadsbestuur Torhout, het OCMW Torhout en de kerkfabrieken van Torhout.
Artikel 5 - De retributie voor werken aan openbaar domein wordt vastgesteld als volgt:
Opbreken en heraanleggen van bestaande voetpaden en/of
35,00 EUR / m²
opritten, met inbegrip van boordstenen (herbruikmaterialen)
Aanleggen van nieuwe voetpaden en/of opritten, met inbegrip van
45,00 EUR / m²
boordstenen (nieuwe materialen)
Artikel 6 - De retributie voor het plaatsen en wegnemen van signalisatie wordt vastgesteld als
volgt:
Leveren en terughalen van nadar + A31 + C3 + F41 bij verhuis,
20,00 EUR
werken, … waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten
Plaatsen en wegnemen van 2 parkeerverbodsborden bij verhuis
20,00 EUR
Plaatsen en wegnemen van signalisatie op vraag van politie, bij
50,00 EUR
werken door en/of voor particulieren en aannemers (schraag en/of
parkeerverboden)
Artikel 7 - De retributie voor andere werken (oa inzetten personeel en/of voertuigen, opstellen
schadebestekken) wordt vastgesteld als volgt:
Uurloon prestatie arbeider
26,00 EUR / uur
Uurloon prestatie bediende / verantwoordelijke
29,00 EUR / uur
Vrachtwagen met chauffeur
100,00 EUR / uur
Straatveegmachine met chauffeur
100,00 EUR / uur
Kraan met chauffeur
100,00 EUR / uur
Hoogtewerker met chauffeur
100,00 EUR / uur
Tractor met chauffeur
100,00 EUR / uur
Dienstvoertuig met chauffeur
80,00 EUR / uur
Voor het inzetten van voertuigen en/of personeel van de stad Torhout worden de prestaties
gerekend vanaf het vertrek tot de terugkomst, waarbij elk begonnen kwartier wordt aangerekend.
Indien er andere werken dienen te gebeuren, krijgt de aanvrager een offerte met de effectieve
kostprijs van de materialen + het uurloon.
De retributie voor het opmaken van schadebestekken wordt opgemaakt tegen kostprijs met
bovenvermelde tarieven, aangevuld met een administratieve kost van 30,00 EUR per dossier.
Artikel 8 - Aankoop van materialen zoals boordstenen, voetpadverharding, … is enkel mogelijk door
aannemers werkzaam in opdracht van nutsmaatschappijen (n.a.v. herstel openbaar domein na
uitvoeren van nutswerken). De aankoop wordt beperkt tot maximum 5 m² per werf.
Er wordt hierbij een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend.
Artikel 9 - Indien het stadsbestuur van Torhout een noodzakelijke tussenkomst beroep dient te
doen op een externe firma of een nutsmaatschappij, zal de kostprijs van de externe firma integraal
doorgerekend worden aan diegene die verantwoordelijk is.
Artikel 10 - Wijzigingen aan openbare verlichting
De openbare verlichting in eigendom van de stad Torhout, wordt beheerd door Infrax. Indien de
eigenaar van een aanpalend privaat perceel de verplaatsing of wijziging van de openbare
verlichting wenst, is voor deze wijziging een retributie vereist.
Alle verplaatsingen gebeuren enkel onder technische haalbaarheid bepaald door Infrax.
De beheerder van de openbare verlichting stelt hiertoe een offerte op. Na schriftelijk akkoord van
de aanvrager wordt opdracht gegeven aan Infrax om de werken uit te voeren.
De kostprijs van de retributie is gelijk aan de offerte van Infrax.
Artikel 11 - Onderhavig reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf 1 november 2016.
18. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - wijziging budget 2016 - kennisneming
Bespreking.
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Raadslid Paul Dieryckx stelt dat zowel met betrekking tot de budgetwijzigingen als met betrekking
tot de opmaak van de budgetten 2017 hij dezelfde vervelende opmerkingen moet maken. Hij vindt
de vooropgestelde besparing van 10% te beperkt. Hij stelt vast dat de overschotten meegenomen
worden en verder aangroeien. Hij vindt dit vreemd. Hij vindt tevens dat de verwarring omtrent de
inkomsten uit het privaat patrimonium blijft duren. Ook de inkomsten uit erediensten blijft aan de
lage kant. Tot slot wijst hij naar de conceptnota van minister Bourgeois waarin gesteld wordt dat er
moet rekening gehouden worden met de toekomstvisie. Hij mist dit. Hij vraagt hoe ver het staat
met dat laatste.
Schepen Cuvelier stelt dat het bestuur in overleg gaat met het centraal kerkbestuur over de
toekomstvisie. Hij verwijst naar een brief die het bestuur recent ontvangen heeft waar een aantal
intenties vernoemd worden. Het gesprek zal verder gevoerd worden. De waarnemende
burgemeester bevestigt dat uitgekeken wordt naar het verder overleg.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september 2016 van de gewijzigde budgetten voor 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Pieters van 23 juni 2016 houdende goedkeuring
van de budgetwijziging voor 2016;
Overwegende dat de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieters op 12 september op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 15 september aan de budgetwijziging 2016 van de
kerkfabriek Sint-Pieters, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage, volledig ten laste van de stad Torhout, 134.391,17 EUR
bedraagt;
Overwegende dat de investeringstoelage, volledig ten laste van de stad Torhout, 30.000,00 EUR
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijven van de bedragen opgenomen
in de goedgekeurde meerjarenplannen;
Overwegende dat deze budgetwijziging geen financiële gevolgen heeft voor de stad Torhout;
NEEMT AKTE:
van het gewijzigd budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieters
met een exploitatiebudget van 156.293,88 EUR en een exploitatietoelage voor de stad Torhout
van 134.391,17 EUR.
met een investeringsbudget van 61.868,11 EUR en een investeringstoelage voor de stad
Torhout van 30.000,00 EUR.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
19. Erediensten
kennisneming

-

kerkfabriek

Sint-Jozef

Wijnendale

-

wijziging

budget

2016

-

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september 2016 van de gewijzigde budgetten voor 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Jozef Wijnendale van 9 mei 2016 houdende
goedkeuring van de budgetwijziging voor 2016;
Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale op 25 juli op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 15 september aan de budgetwijziging van de kerkfabriek
Sint-Jozef Wijnendale, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
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Overwegende dat de exploitatietoelage 65.630,96 EUR bedraagt, waarvan 49.879,53 euro ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 19.976.61 EUR bedraagt, waarvan 15.182,22 euro ten
laste is van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijven van de bedragen opgenomen
in de goedgekeurde meerjarenplannen;
Overwegende dat deze budgetwijziging geen financiële gevolgen heeft voor de stad Torhout;
NEEMT AKTE:
van het gewijzigd budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale met
- een exploitatiebudget van 108.774,38 EUR en een exploitatietoelage voor de stad Torhout van
49.879,53 EUR.
- een investeringsbudget van 76.817,01 EUR en een investeringstoelage voor de stad Torhout
van 15.182,22 EUR
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
20. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - budget 2017 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september 2016 van de budgetten voor 2017;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Pieters van 23 juni 2016 houdende goedkeuring
van het budget voor 2017;
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieters op 12 september op het bisdom
Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 15 september aan het budget 2017 van de kerkfabriek SintPieters, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn hoedanigheid van erkend
representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 94.260,05 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de stad
Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
Overwegende dat de investeringstoelage 25.000,00 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de
stad Torhout;
NEEMT AKTE:
van het budget 2017 van de kerkfabriek van Sint-Pieters met:
- een exploitatiebudget van 149.713,47 EUR en een exploitatietoelage van 94.260,05 EUR ten
laste van de stad Torhout.
- Een investeringsbudget van 62.490 EUR en een investeringstoelage van 25.000,00 EUR ten
laste van de stad Torhout.
In het budget 2017 van de stad Torhout zal onder AR 649430 en 664000 een voldoende krediet
worden ingeschreven.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
21. Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - budget 2017 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september 2016 van de budgetten voor 2017;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Don Bosco van 22 juni 2016 houdende goedkeuring van
het budget voor 2017;
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Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Don Bosco op 12 september 2016 op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 15 september aan het budget 2017 van de kerkfabriek Don
Bosco, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn hoedanigheid van erkend
representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 27.504,83 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de stad
Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE:
van het budget 2017 van de kerkfabriek van Don Bosco met een exploitatiebudget van
75.869,00 EUR en een exploitatietoelage van 27.504,83 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2017 van de stad Torhout zal onder AR 649430 een voldoende krediet worden
ingeschreven.
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 Sint-Jozef Wijnendale - budget 2017 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september van de budgetten voor 2017;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Jozef Wijnendale van 30 mei 2016 houdende
goedkeuring van het budget voor 2017;
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale op 12 september 2016
op het bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de
Bisschop van Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 15 september aan het budget 2017 van de kerkfabriek SintJozef Wijnendale, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn hoedanigheid
van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 60.070,29 EUR bedraagt, waarvan 45.653,42 EUR ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE:
van het budget 2017 van de kerkfabriek van Sint-Jozef Wijnendale met een exploitatiebudget van
104.130,65 EUR en een exploitatietoelage van 45.653,42 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2017 van de stad Torhout zal onder AR 649430 een voldoende krediet worden
ingeschreven.
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-Henricus - budget 2017 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september van de budgetten voor 2017;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Henricus van 15 juni 2016 houdende goedkeuring
van het budget voor 2017;
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Henricus op 25 juli op het bisdom
Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
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Overwegende het gunstig advies van 14 september aan het budget 2017 van de kerkfabriek SintHenricus, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn hoedanigheid van erkend
representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 39.638,26 EUR bedraagt, waarvan 27.746,78 EUR ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE:
van het budget 2017 van de kerkfabriek van Sint-Henricus met een exploitatiebudget van
58.576,49 EUR en een exploitatietoelage van 27.746,78 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2017 van de stad Torhout zal onder AR 649430 een voldoende krediet worden
ingeschreven.
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-Jozef Arbeider - budget 2017 - kennisneming
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/1 van 12 januari 2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van Torhout, op
27 september 2016 van de budgetten voor 2017;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Jozef Arbeider van 11 mei 2016 houdende
goedkeuring van het budget voor 2017;
Overwegende dat het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider op 25 juli 2016 op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 15 september aan het budget 2017 van de kerkfabriek SintJozef Arbeider, verleend door de kanunnik van Brugge, Koen Vanhoutte, in zijn hoedanigheid van
erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 9.813,66 EUR bedraagt, waarvan 6.575,15 EUR ten laste is
van de stad Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 4.500,00 EUR bedraagt, waarvan 3.015 EUR ten laste is
van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurd meerjarenplan;
NEEMT AKTE:
van het budget 2017 van de kerkfabriek van Sint-Jozef Arbeider met
een exploitatiebudget van 13.841,00 EUR en een exploitatietoelage van 6.575,15 EUR ten
laste van de stad Torhout.
een investeringsbudget van 4.500 EUR en een investeringstoelage van 3.015,00 EUR ten
laste van de stad Torhout.
In het budget 2017 van de stad Torhout zal onder AR 649430 en 664000 een voldoende krediet
worden ingeschreven.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
25. Brandweerzone - vaststelling gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 1 dienstjaar 2017
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2014 houdende de instap in de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten;
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Gelet op de bespreking van het ontwerp begroting 2017 van de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen op het Zonecollege van 1 september 2016 en op de Zoneraad van 12 september 2016;
Gelet op de infovergadering van 27 september 2016 voor de gemeenteraden van de 17 steden en
gemeenten van de Hulpverleningszone met betrekking tot onder andere de ontwerp begroting
2017;
Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de
gemeente zich akkoord verklaart met de gemeentelijke werkingsbijdrage die in de begroting 2017
van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ingeschreven zal worden;
Gelet op de ontwerp begroting 2017 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, ontvangen op
14 september 2016;
Overwegende dat het benodigde budget voor de financiering van deze uitgave ten bedrage van
832.960,00 euro voorzien zal worden op AR 649425 - beleidsitem 041000, van het
exploitatiebudget 2017;
BESLUIT:
Artikel 1 – Het aandeel van de stad Torhout in de totale werkingsbijdrage voor de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 832.960,00 euro vast te stellen op budgetsleutel
2,8240% van het exploitatiebudget 2017.
Artikel 2 – Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de gemeentelijke
dienst Financiën.
26. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- opvolging verdwijning fietspunt
De heer Bertrand Vander Donckt heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Op 1 september sloot het fietspunt in Torhout definitief. Momenteel is er een overgangsperiode
waar gedurende twee tijdstippen (7-9 uur en 16-18 uur) mensen van de lokale diensteneconomie
toezicht houden. Graag had ik hieromtrent volgende vragen gesteld:
- Wordt er door de vermindering in uren van toezicht meer overlast vastgesteld (vandalisme,
diefstallen, …)?
- Het is de bedoeling van het stadsbestuur om zo optimaal de dienstverlening van het voormalig
fietspunt te behouden. Ik stelde reeds vast dat het personeel de vraag van mensen om de
banden op te pompen niet positief konden beantwoorden, omwille van het ontbreken van een
fietspomp. Is het mogelijk om een basis aan fietsmateriaal te voorzien zodat de
basisdienstverlening kan gegarandeerd worden?
- Wat is de stand van zaken in verband met de begeleiding vanaf januari door Kringwinkel MidWest?"
Schepen Elsie Desmet antwoordt dat sinds 1 september 2016 medewerkers van het OCMW worden
ingezet voor de bewaking van het Fietspunt. Deze bewaking gebeurt elke dag van 7.30 tot 8.30
uur, op maandag, dinsdag en woensdag eveneens van 16.15 tot 17.30 uur, op donderdag- en
vrijdagavond van 16.00 tot 17.30 uur en op woensdagmiddag van 11.30 tot 12.15 uur.
Elke morgen komt de politie ook langs om een kijkje te nemen.
Meer overlast dan vroeger stellen we tot nu toe niet vast. We volgen dit op en zitten op geregelde
tijdstippen samen om te evalueren en bij te sturen indien nodig.
Naast het toezicht zochten we nog een oplossing om de basisdienstverlening, nl. het fietsherstel
volgens het thuiskomprincipe, op te vangen. Dit wordt meegenomen in de gesprekken met de
Kringwinkel Mid-west, maar intussen zijn de medewerkers uitgerust met een fietspomp en wat
klein materiaal. Met de stad bestelden we een fiets service zuil die zal worden geïnstalleerd aan het
Fietspunt. Mensen zullen er 24 op 24 uur terecht kunnen om hun fietsbanden op te blazen,
losgekomen bouten en vijzen van hun fiets vast te draaien, … Indien je hier niet van op de hoogte
bent, zal een QR-code je online op weg helpen met instructie voor gangbare reparaties. Deze zuil is
besteld en zal begin december worden geïnstalleerd. Het gebruik van deze servicepaal zal worden
geëvalueerd. Bij positieve ervaringen bij de gebruikers zullen we dit fietsservicepaaltje nog op
andere plaatsen in de stad voorzien.
Daarnaast beschikken de medewerkers ook nog over restafvalzakken, grijpers, emmers en een
borstel om zwerfvuil in de fietsenstalling op te ruimen.
De onderhandelingen met de Kringwinkel Mid-West zijn lopende. We hopen zo snel mogelijk tot
een definitieve oplossing te komen. Dit staat echter los van de huidige werking van het Fietspunt.
De werking nu is de werking die wij voor ogen hadden. We blijven natuurlijk opvolgen, evalueren
en bijsturen indien nodig. Zolang we het LDE-statuut kunnen behouden, zal de werking van het
Fietspunt blijven bestaan.
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Raadslid Vander Donckt is tevreden met de servicepaaltjes. Hij vraagt zich wel af wat het verschil
zal zijn wanneer er een structurele samenwerking gerealiseerd wordt met Kringwinkel Mid-West.
De schepen stelt dat de werking van het fietspunt voortgezet zal worden, los van de uitkomst
omtrent de samenwerking, ook na 1 januari 2017.
- nieuwe huurwetgeving voor korte termijnhuur van handelspanden
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Gezien:
* Het Vlaams parlement hieromtrent op 8 juni nieuwe wetgeving goedkeurde
* Deze nieuwe wetgeving na publicatie in het Staatsblad op 1 september in werking is
* Door deze nieuwe wetgeving kan nu een handelshuur voor 1 jaar worden afgesloten waar dit
vroeger minimaal 9 jaar was.
Vraagt de fractie sp.a / Groen:
1. Is het Stadsbestuur van plan hier iets mee te doen als ondersteuning om de leegstand te
bestrijden?
2. Hoe zal dit desgevallend worden aangepakt en binnen welke timing?"
Schepen Dewulf antwoordt dat de stad kampt, net als veel andere gemeenten, met leegstaande
handelspanden. Mogelijkheden voor kortere handelshuren kunnen een opstap betekenen voor
starters. Momenteel zijn er vanuit de stad nog geen concrete acties ondernomen, met uitzondering
van de starterspremie voor de ingebruikname van leegstaande handelspanden.
We zijn wel bezig met een onderzoek naar alle panden die volgens de locatusdatabank leeg staan.
Dat zijn er een 25-tal. We hebben al een aantal eigenaars van deze panden opgebeld en anderen
aangeschreven om fiches in te vullen voor de leegstaande panden zodat we geïnformeerd zijn.
De bedoeling is dat we met deze informatie een aantal gerichte acties kunnen ondernemen om de
leegstand terug te dringen. De timing hangt voor een groot stuk samen met de start van het
Europees project ‘Torhout Winkelstad’.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt wanneer de bevraging afloopt. De schepen stelt dat het loopt maar
dat het met de huidige bezetting traag vordert want het is een groot werk. Raadslid Eva Maes
verwijst naar de enquête en vraagt wanneer dit verstuurd werd. Ze vraagt een samenvatting van
de resultaten. De waarnemende burgemeester belooft dit te bezorgen.
- aanstelling centrummanager voor 2 jaar
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Gezien:
* De vele problemen bij het zoeken en de steeds oplopende kostprijs voor de aanwerving van een
centrummanager
* Deze functie slechts voorzien wordt voor 2 jaar
* Onze fractie niet gelooft in enig resultaat bij een beperkte werkingsduur van 2 jaar
Vraagt de fractie sp.a / Groen:
1. Wat is de huidige stavaza in verband met deze aanwerving?
2. Overweegt het Stadsbestuur om deze functie langer dan 2 jaar in te vullen?"
De waarnemende burgemeester antwoordt dat zoals op de vorige gemeenteraad gesteld, op dit
ogenblik wordt samengewerkt met HR-partner Hays in de zoektocht naar een centrummanager. Dit
volgens het principe 'no cure no pay' wat een resultaatsverbintenis inhoudt. De overeenkomst geldt
voor drie maanden en loopt tot eind november.
Hays gaat op zoek naar valabele kandidaten, screent deze op een aantal fundamentele
competenties en stuurt ze vervolgens door naar het bestuur waar nog een selectiegesprek
plaatsvindt. Op dit ogenblik loopt de procedure dus nog. Er werden reeds enkele
selectiegesprekken gevoerd, voorlopig nog zonder positief resultaat.
Er werden reeds inspanningen geleverd om de vacature aantrekkelijker te maken (verkorte
procedure, naam functie,….). Daar waar bij de aanvang door deskundigen werd gesteld dat voor
dergelijke tijdelijke functies er ongetwijfeld voldoende geïnteresseerden zouden te vinden zijn,
moeten wij inderdaad vaststellen dat het niet van een leien dakje loopt. De evolutie op de
arbeidsmarkt (o.a. zeer lage werkloosheid in West-Vlaanderen) zal hier wellicht ook een rol spelen.
De contactpersonen bij EFRO en de provincie bevestigen ons dat ook andere projecten
gelijkaardige problemen ondervinden.
Indien er tegen eind november geen resultaat is, zal het bestuur zich inderdaad moeten beraden
hoe dit verder best aangepakt wordt. Bij aanvang werd eerder geopteerd om een continuering van
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de functie afhankelijk te stellen van de evaluatie van het project. De denkpiste om dan toch te
gaan voor een ambtenaar lokale economie (met een contract van onbepaalde duur) die vervolgens
de eerste twee jaar ingezet wordt voor de uitvoering van het project zal ook weer in overweging
worden genomen. Immers de toegekende Europese, Vlaamse en provinciale subsidies blijven een
belangrijke opportuniteit en dienen maximaal behouden te worden.
Raadslid Eva Maes steunt de vraag van de sp.a. maar vraagt wat de kostprijs is en of het Europees
dossier verder doorloopt. De waarnemende burgemeester bevestigt dat dit geval is. Hij gaf reeds
toelichting bij de kostprijs en hij benadrukt dat hij nog steeds ten volle voor het project wil gaan.
De voorgestelde optie is zeker een piste die onderzocht zal worden.
27. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- beplantingen aan de openbare weg
De heer Ward Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
"Vooral langs landelijke wegen wordt door de bewoners aan de rand van de weg vaak beplanting
aangebracht. Struiken, knotwilgen, hagen... De laatste tijd krijgen we vaker klachten te horen van
weggebruikers die hinder van die beplanting ondervinden. Schrammen in het koetswerk,
ingedeukte achteruitkijkspiegels... Niet zelden hinderen te hoog opgroeiende heggen het uitzicht
aan kruispunten.
Welke gemeentelijke of andere regels zijn hier van toepassing? Zou het niet raadzaam zijn om daar
in een volgende uitgave van Sparrensprokkels de bevolking eens op attent te maken? Kan de
politie - uiteraard zonder meteen processen verbaal op te stellen - hier toezicht op houden?"
Schepen Elsie Desmet stelt dat een concrete vraag in verband met beplanting op privégronden aan
de rand van de weg altijd gemeld kan worden via info@torhout.be.
Als we een dergelijke klacht binnenkrijgen dan gebeurt er vanuit de stad in eerste instantie een
plaatsbezoek. Indien de mensen thuis zijn, worden zij aangesproken over het probleem en erop
gewezen dat dit zal moeten worden aangepakt. Indien er niemand thuis is en de klacht is terecht
dan worden de betrokken eigenaars aangeschreven met de vraag zo snel mogelijk het nodige te
doen. De ervaring leert dat deze stappen vanuit de stad volstaan en mensen onmiddellijk het
nodige doen. Als dit niet volstaat, wordt de wijkagent ingezet en volgt hij of zij dit verder op.
De wetgeving is duidelijk zowel in het veldwetboek als in ons algemeen politiereglement.
In ons algemeen politiereglement handelen de artikels 30 tot en met 43 over hagen, bomen en
draadafsluiting. In artikel 39 staat vermeld dat beplantingen op privégronden langs de openbare
weg zo moeten worden gesnoeid dat ze de veiligheid van de weggebruiker niet in het gedrang
brengen.
- GRUP Industrielaan- Noordlaan
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
“Graag had ik de stand van zaken geweten omtrent de site Thor. In welke fase zijn we nu? Wat zijn
de volgende stappen die moeten genomen worden?“
Schepen Rita Dewulf legt uit dat vooraleer kan worden verder gewerkt aan het eigenlijke RUP er
een plan-MER dient te worden opgemaakt. Het plan-MER onderzoekt alle mogelijke effecten van
het plan op het milieu en de omgeving. Er worden drie mogelijke scenario’s onderzocht waarvan de
verhouding wonen-handel verschilt. Momenteel ligt het ontwerp van de kennisgevingsnota voor.
Dit is een nota waarin staat beschreven wat er zal onderzocht worden in het plan-MER en op welke
manier. Op woensdag 9 november wordt een vergadering voor de buurtbewoners georganiseerd.
Dan ligt de nota een maand ter inzage. De bewoners kunnen in deze periode opmerkingen
indienen. Ook adviesinstanties krijgen de tijd om advies of opmerkingen te geven. Deze
opmerkingen worden dan besproken in een richtlijnenbespreking (vermoedelijk eerste helft
december). De opmaak van het ontwerp-MER neemt vanaf dan ongeveer 5 à 6 maand in beslag.
De resultaten worden dan meegenomen in de verdere opmaak van het RUP.
Aanvullend stelt de waarnemende burgemeester dat er een officiële procedure gevolgd. De
verschillende functies zijn vastgelegd. Na het overleg met de buurt en de wettelijke termijnen die
eraan vasthangen kan het proces verder gezet worden.
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- opvolgingsvragen omtrent Fietspad Aartrijkestraat, slimme verlichting groene 62,
plaatsen afscherming boven groene 62 in Wijnendale
De heer Jurgen Claus heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
“3 korte opvolgingsvragen omtrent stand van zaken over 3 schriftelijke vragen die reeds geruime
tijd geleden gesteld werden in de Gemeenteraad. Bij alle 3 de vragen heeft het stadsbestuur
geantwoord dat het terechte vragen waren waaraan ze een positief gevolg zouden geven.
Fietspad Aartrijkestraat aan lichten met Noordlaan:
Nog altijd moeten de fietsers over de voetpaden rijden (met alle risico’s van dien) omdat de auto’s
in file staan en er geen plaats is op de openbare weg. Cfr mijn voorstellen in de Gemeenteraad van
febr 2016.
Slimme verlichting groene 62:
Stadsbestuur had beloofd in de Gemeenteraad van november 2015 dit aan te bevelen aan het
provinciebestuur. Met het winteruur voor de deur is met de duisternis deze fietsontsluiting voor
Wijnendale geen oplossing meer. Jammer dat de geïnvesteerde centen maar 50% rendement
opleveren.
Plaatsen afscherming Groene 62:Belofte van het stadsbestuur na mijn schriftelijke vraag in de
Gemeenteraad van november 2015 om afscherming te plaatsen langs de parallelstraten van de
Groene 62 in Wijnendale “

- Fietspad Aartrijkestraat aan lichten met Noordlaan.
Schepen Eddy De Ketelaere beantwoord de vraag mbt het fietspad Aartrijkestraat aan lichten met
Noordlaan als volgt.
Fietsers komende uit de richting van Aartrijke komen van het fietspad op het einde van de
Aartrijkestraat op de rijweg en de weggebruikers moeten zich daar gedragen als gemengd verkeer.
In het laatste stuk is geen fietspad aanwezig, in het recente verleden werden reeds heel wat
aanpassingen doorgevoerd: invoeren parkeerverbod in dat deel van de Aartrijkestraat, aanbrengen
van rugdekking voor de fietsers ter hoogte van de overgang fietspad gemengd verkeer,
aanbrengen van fietslijntjes op deze locatie.
Fietsers mogen niet op het voetpad fietsen tenzij het gaat over fietsers jonger dan 12 jaar en met
een bepaalde wieldiameter. Fietsers moeten zich ook houden aan het verkeersreglement en mogen
niet rechts voorbijsteken, op het fietspad fietsen of zichzelf of anderen nodeloos in gevaar brengen.
De fietsers mogen niet zoals de voertuigen hun plaats op de openbare weg opeisen en aanschuiven
op de rijweg naar de lichten toe. Dit gaat uiteraard trager dan op het voetpad fietsen, maar dit is
de enige veilige en wettelijke manier.
Voor het aanleggen van volwaardige fietspaden (min. 1,5m) moet dit volledige stuk Aartrijkestraat
(rijweg + voetpaden) opgebroken worden en kan er in de toekomst helemaal niet meer geparkeerd
worden in dit deel van de Aartrijkestraat (in dit gedeelte zijn er ook een aantal handelszaken
gevestigd). Bij de start- en projectnota van de Noordlaan werd deze problematiek uitgebreid
onderzocht en zullen er bij de herinrichting oplossingen geboden worden.
Raadslid Jürgen Claus verwijst naar de problemen 's morgen in geval van file. De fietsers worden
gehinderd door de wagens en onveiligheid is er troef. Hij herhaalt zijn voorstellen van weleer:
reflectoren, flappen,… Kwestie dat voor de automobilist duidelijk is dat hij rekening moet houden
met de fietsers. Raadslid Paul Dieryckx stelt dat er ook problemen zijn richting de Warande en
wellicht zijn daar creatieve oplossingen mogelijk. Hij vraagt zich af of er niet iets aan het parkeren
kan gedaan worden. Schepen De Ketelaere bevestigt dat het een moeilijke kwestie blijft en hij
hoopt dat de problemen ten gronde opgelost geraken eens de Noordlaan heraangelegd wordt.
Schepen Denolf wijst ook op de beperkte ruimte om bepaalde ingrepen te kunnen doen.

- Slimme verlichting Groene 62
Schepen Eddy De Ketelaere stelt dat bij de start- en projectnota van de herinrichting van de
Groene 62 deze problematiek werd besproken. De Provincie blijft bij hun standpunt hierover, enkel
aan de kruispunten, bruggen en in de kernen wordt er verlichting geplaatst op dergelijke assen.
Raadslid en gedeputeerde Bart Naeyaert stelt dat voor de vele routes en groene assen in de
provincie het geen optie is om verlichting te voorzien, vaak door de ligging van deze fietsroutes. De
experimenten met de slimme sensoren blijken niet goed te werken. Het alternatief is permanente
verlichting maar dit wordt niet opportuun geacht. Er wordt binnen de provincie naar andere
alternatieven gezocht.

- Afscherming
Schepen Eddy Deketelaere zegt dat er ter hoogte van de 3 zijstraten die aantakking geven op de
Guldensporenlaan en de Spoorwegstraat een afbakening met vangrails werd voorzien.
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Dit over de ganse lengte aanbrengen is (nagenoeg) niet haalbaar en is initieel nooit de bedoeling
geweest.
Mondelinge vragen
Raadslid Paul Dieryckx herhaalt zijn bezorgdheid omtrent de wachtdiensten van de apothekers.
Vooral tijdens de avonduren blijft de nieuwe regeling nog steeds voor problemen zorgen. Hij vraagt
het stadsbestuur mee aan de kar blijft trekken. De waarnemende burgemeester stelt vast dat veel
blijft afhangen van de bereidheid van de apothekers om hieraan mee te werken.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Hij sluit de vergadering om
9.15 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 21 november 2016.
Torhout, maandag 24 oktober 2016
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Norbert De Cuyper

