GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 19 OKTOBER 2015
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Zij stelt vast dat de raad in voldoende aantal
aanwezig is.
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Hilde Crevits; voorzitter
Norbert De Cuyper; burgemeester
Kristof Audenaert, Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet,
Willy Depoorter, Servais Deroo; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Annick Vanderspurt,
Jos Bruynooghe, Elke Carette, Hans Blomme, Joost Cuvelier, Jurgen Claus,
Mieke Verduyn, Pieter Billiet, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt,
Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Rita Dewulf; schepen
Danny Damman; raadslid

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van 7 september 2015
verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de ontoegankelijkheid
van Groenhovebos ten gevolge van het noodweer van 30 augustus 2015- kennisneming
Bespreking.
Raadslid Elke Carette vraagt hoeveel schadeclaims er precies ingediend werden. De burgemeester
belooft het cijfer op te vragen en het aan het raadslid mee te delen.
Raadslid Jürgen Claus merkt op dat de data in de agenda foutief zijn. In de toelichting wordt de
correcte datum weergegeven, in de titel van het agendapunt staat het echter foutief vermeld. Dit
zal rechtgezet worden.
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 3 september 2015 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van ontoegankelijkheid van het stedelijk bos Groenhove ten
gevolge van het noodweer van 30 augustus 2015;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben ;
NEEMT KENNIS:
 van het besluit van de burgemeester van 3 september 2015 tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van ontoegankelijkheid van het stedelijk bos Groenhove
ten gevolge van het noodweer van 30 augustus 2015
 van het besluit van de burgemeester van 24 september 2015 tot het terug openstellen van
Groenhovebos.
4. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op ons besluit van 22 december 2008 tot goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Torhout, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 28 april 2014;

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 besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2013 tot wijziging van diverse
bepalingen van het rechtspositiebesluit van 7 december 2007, inzonderheid artikel 32 betreffende
de berekening van de toelage voor het opdrachthouderschap;
Overwegende dat de toelage voor het opdrachthouderschap gelijk is aan één van de volgende
bedragen:
1° maximaal 5 % van het geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid
2° het geïndexeerde bedrag van de minimale salarisverhoging bij bevordering zoals voorzien in
artikel 182, §1 van de rechtspositieregeling;
Overwegende dat geopteerd wordt voor een toelage van 5% van het geïndexeerde jaarsalaris;
Overwegende dat de secretaris als hoofd van het personeel instaat voor de interne organisatie van
het evaluatieproces; dat het hierbij aangewezen is de startdatum van de evaluatieperiode door de
secretaris te laten vaststellen;
Gelet op het advies van het managementteam van 6 oktober 2015;
Gelet op het advies van de OCMW-raad van 29 oktober 2015;
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité van 23 september 2015;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - In artikel 53, alinea 1 wordt de zin 'De evaluatieperiode start op 1 april van de onpare
jaren' vervangen door 'De start van de evaluatieperiode wordt vastgesteld door de secretaris'.
Artikel 2 - Artikel 207 van de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad Torhout wordt
als volgt vervangen:
'de toelage voor het opdrachthouderschap wordt vastgesteld op 5% van het geïndexeerde
jaarloon.'
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
5. Milieu - beheerovereenkomst heideveldjes Wallebosdreef Groenhovebos - goedkeuring
Bespreking.
Raadslid Jos Bruynooghe meldt dat zijn fractie dit zal goedkeuren. Hij juicht het initiatief toe want
hij is samen met anderen al jaren zeer erg betrokken bij het dossier en voorstander van een goed
beheer.
Op vraag van raadslid Ward Baert antwoordt schepen Elsie Desmet dat een 'wastine' een
vlekkenpatroon in het landschap is dat wordt gevormd door heide, weide en doornig struweel en
bos.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat Natuurpunt Torhout het beheer van de heideveldjes gelegen aan weerszijden van
de Wallebosdreef in Groenhovebos, gekend onder kadaster sectie D, perceel 0056E, oppervlakte
53119 m2 van de stad Torhout wenst over te nemen;
Gelet op het ontwerp van beheerovereenkomst "Heideveldjes Groenhovebos" tussen de stad
Torhout enerzijds en Natuurpunt Torhout/Natuurpunt Beheer vzw, anderzijds;
Gelet op het voorstel "Beheermaatregelen Heideveld Groenhove" zoals overgemaakt door de heer
Bart Van Thuyne voorzitter Natuurpunt Torhout;
Overwegende dat Natuurpunt Torhout voor het beheer per kalenderjaar een forfaitaire
onkostenvergoeding van 750,00 EURO zal ontvangen vanaf 01 januari 2016; dat het nodige krediet
zal voorzien worden in het budget 2016 en volgende jaren;
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de beheerovereenkomst met bijhorende
beheermaatregelen tussen de stad Torhout enerzijds en Natuurpunt Torhout/Natuurpunt Beheer
vzw anderzijds, m.b.t. het beheer van de heideveldjes aan weerszijden van de Wallebosdreef in
Groenhovebos, gekend onder kadaster sectie D, perceel 0056E, oppervlakte 53119 m2.
Artikel 2 - Deze overeenkomst gaat in op 01 november 2015.

Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
6. Intercommunale verenigingen - Infrax West - buitengewone algemene vergadering
van 23 november 2015 - bespreking van de agenda
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 30 september 2015 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Infrax West die zal
plaatsvinden op 23 november 2015;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2016
2. Begroting 2016 (bijlage)
3. Voorlopige resultaten 2015 (bijlage)
4. Toelichting bij samenstelling distributienettarief
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage)
6. Toetreding gemeente voor Infra-GIS - mededeling (bijlage)
7. Toetreding gemeente voor Infra-X-net - mededeling (bijlage)
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van Infrax West die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij mevrouw Annick Vanderspurt aangeduid werd als
vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44, 3° lid van dit decreet waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Infrax West die plaats heeft op 23 november 2015,
waarbij een beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2016
2. Begroting 2016 (bijlage)
3. Voorlopige resultaten 2015 (bijlage)
4. Toelichting bij samenstelling distributienettarief
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage)
6. Toetreding gemeente voor Infra-GIS - mededeling (bijlage)
7. Toetreding gemeente voor Infra-X-net - mededeling (bijlage)
Artikel 2 - Mevrouw Annick Vanderspurt, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de
heer Pieter Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met
betrekking tot de bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Infrax West, Noordlaan 9 te 8820
Torhout.
7. Ruimtelijke ordening en huisvesting - planologisch attest - Slachthuis Van Hoornweder
Marcel en zoon
Bespreking.
Op vraag van raadslid Eva Maes antwoordt schepen Willy Depoorter dat het attest enkel betrekking
heeft op de huidige activiteit van de betreffende ondernemer. Het laat dus niet toe dat hier andere
activiteiten ontwikkeld worden.
Raadslid Jos Bruynooghe merkt op dat zijn fractie dit punt zal goedkeuren maar dat hijzelf dat om
principiële redenen niet zal doen. Hij eet immers al jaren geen vlees. Hij wil hierbij benadrukken
dat hij hoe dan ook respect heeft voor het ondernemerschap van het betrokken bedrijf.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met 24 stemmen ja.
De heer Jos Bruynooghe onthoudt zich.

Gegevens van de aanvrager
Peter Van Hoornweder
Van Hoornweder EEG Slachthuis NV
KBO-nummer: BE 0430 268 145
Vredelaan 7
8820 Torhout
Gegevens van het goed waarop dit attest betrekking heeft
Vredelaan 7 en 7-9
8820 Torhout
TORHOUT 1 AFD, sectie I, nr(s) 0616N, 0620L, 0629G 3, 0629M 3, 0629N 3, 0629P 3
Openbaar onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen heeft over de aanvraag een openbaar onderzoek
gehouden van 27/05/2015 tot 25/06/2015. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.
Beschrijving aanvraag
De bedrijfssite ligt langs de Vredelaan. Het betreft een vergund bedrijf (varkensslachthuis) van
ongeveer 12.000 m² groot. Het terrein wordt geregeld door het BPA Oostendestraat-Vredelaan,
deelzone 6 industriezone. De aanpalende site van de voormalige garage Spillier (9.500 m²) werd
aangekocht in kader van een uitbreiding. Deze site ligt in een andere bestemmingszone volgens
het BPA (zone 4: ambachtelijke zone).
Door nieuwe regelgeving heeft het bedrijf nood aan bijkomende koelruimtes. Verder wenst met de
versnijderij uit te breiden.
Er wordt geen verhoging van de slachtcapaciteit beoogd.
Op korte termijn worden volgende zaken gewenst:
Verbouwen en uitbreiden bestaande bedrijfsgebouwen site Spillier tot koelruimtes. De
bestaande gabarieten zouden worden doorgetrokken.
Slopen bedrijfsgebouwen en toren Spillier
Aanleggen bufferzones.
Op lange termijn wordt een uitbreiding van de waterzuivering voorzien.
Volgens de nota wijzigt het mobiliteitsprofiel weinig aangezien de slachtcapaciteit niet verhoogd.
Momenteel zijn er ongeveer 16 transporten per dag van vrachtwagens: aanvoer levende varkens,
aanvoer hulpstoffen, afvoer afvalstoffen afvoer karkassen. Daarnaast zijn er ook de
personeelsbewegingen.
Adviezen
Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies ingewonnen van de onderstaande
instellingen en administraties. De adviezen worden als bijlagen bij het attest gevoegd.
1.
Intergemeentelijke dienst voor archeologie Raakvlak
Datum adviesaanvraag : 18/05/2015
Datum advies : 4/06/2015
Aard advies : Gunstig
Men wijst op het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993
en altere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, wat onder andere aangifte van eventuele vondsten
inhoudt en het voor onderzoek toegankelijk stellen van de vindplaats.
2.
Agentschap wegen en verkeer
Datum adviesaanvraag : 18/05/2015
Datum advies : 29/05/2015
Aard advies: gunstig
3.
Dienst waterlopen van de provincie
Datum adviesvraag: 18/05/2015
Datum advies: 26/06/2015
Aard advies: voorwaardelijk gunstig
Volgende voorwaarden worden opgelegd:
Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel
het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen
het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
Er moet een effectief bufferend volume van 410 m³/ha verharde oppervlakte met een
vertraagde afvoer van 5 l/sec/ha worden voorzien. Voor de berekening van de totale nuttige
berging mag het hergebruik van 1 dag in mindering worden gebracht. Het bufferend volume
moet een open volume zijn (wadi of gracht) waarop alle overlopen van regenwaterputten en kelders worden op aangesloten. Indien een buffervolume in open profiel technisch niet
haalbaar is, mag een ondergrondse oplossing uitgewerkt worden.
Er moet een leegloop voorzien worden naar de openbare riolering, die voldoet aan de
voorwaarden van vertraagde afvoer.

4.
Deputatie
Datum adviesvraag: 18/05/2015
Datum advies: 04/06/2015
Aard advies:
- voorwaardelijk gunstig wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie; de
noordelijke bestaande buffer dient minstens uit een kwalitatief groenscherm te bestaan.
- Voorwaardelijk gunstig wat betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn; er dienen
voorwaarden opgenomen te worden over het karakter en uitzicht van de nieuwe buffer.
- Voorwaardelijk gunstig wat betreft de uitbreidingsvraag op lange termijn; momenteel ontbreekt
enige duiding voor de uitbreiding van de waterzuivering. Er dient een visie te zijn over de grote
verharde strook openbaar domein aan de Vredelaan.
5.
Ruimte Vlaanderen
Datum adviesvraag: 18/05/2015
Datum advies: 22/06/2015
Aard advies: Gunstig.
Het bedrijf kan worden bestendigd op de bestaande bedrijfssite.
De voorliggende aanvraag wordt gunstig geadviseerd voor de korte termijnbehoeftes mits
afdoende buffering op eigen terrein.
De behoeftes op lange termijn (uitbreiden waterbuffering) worden gunstig geadviseerd.
Advies van de bevoegde adviescommissie
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de
bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening), uitgebracht op 14/09/2015. Dit advies wordt als bijlage bij het attest gevoegd.
Het advies luidt als volgt:
De Gecoro geeft een gunstig advies voor de bestendiging en voor de uitbreiding op korte en lange
termijn onder volgende voorwaarden:
Langs de Revinzestraat mag er geen op- en afrit voor vrachtwagens worden voorzien. Enkel
personenwagens zijn toegelaten.
De voorwaarden uit het advies van de dienst Waterlopen dienen te worden opgevolgd.
Bij de opmaak van het RUP dienen volgende zaken te worden uitgeklaard:

Verharde zone langs Vredelaan

Uitvoering en ligging van de groenbuffers rond het bedrijf

Duidelijkheid over de waterzuivering

Eventuele andere bestemming parking langs Revinzestraat
Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de plaats waar het gevestigd
is
Het bedrijf is historisch gegroeid op deze plaats. Er werden recent investeringen gedaan om de
hinder van het bedrijf voor de omgeving te beperken.
Het bedrijf kan worden behouden op de plaats waar het gevestigd is. Ook in de schets van de
gewenste ruimtelijke structuur in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt het bedrijf
aangeduid.
Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn
De gemeenteraad sluit zich aan bij de uitgebrachte adviezen. De gevraagde uitbreiding op korte
termijn betreft vooral een verbetering van de interne werking van het bedrijf. Door de nieuwe
regelgeving over het koelen van de geslachte varkens heeft het bedrijf meer ruimte nodig. De
bestaande slachtcapaciteit wordt echter niet verhoogd waardoor de impact op de omgeving op
gebied van mobiliteit of andere hinder niet wezenlijk wijzigt.
De gevraagde ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn worden gunstig beoordeeld onder de
volgende voorwaarden:
Langs de Revinzestraat mag er geen op- en afrit voor vrachtwagens worden voorzien. Enkel
personenwagens zijn toegelaten.
De voorwaarden uit het advies van de dienst Waterlopen dienen te worden opgevolgd.
Bij de beoordeling van de eerste vergunning dient de inrichting van de verharde zone langs de
Vredelaan en de aanleg van de groenbuffers verduidelijkt te worden.
Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn
Een uitbreiding van de waterzuivering is voorzien op lange termijn. Dit aspect is in de huidige
aanvraag nog niet volledig uitgewerkt. De intentie hiervoor is echter om de impact op vlak van
milieu te beperken. Deze uitbreiding op lange termijn wordt bijgevolg gunstig beoordeeld. Bij de
opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan dient er duidelijkheid gegeven te worden over de inhoud
en uitvoering van de waterzuivering.
Standpunt met betrekking tot de opmaak of wijziging van de plannen van aanleg of
ruimtelijke uitvoeringsplannen
Ingevolge artikel 4.4.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de gemeente er toe
verplicht binnen het jaar een voorontwerp RUP te versturen naar de betrokken instanties ten

behoeve van de plenaire vergadering. Zoniet wordt haar het recht ontnomen om een RUP voor een
ander, bestaand bedrijf of een nieuw bedrijventerrein te maken.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om aan deze
verplichting te voldoen.
BESLUIT:
Op basis van voorgaande beslist de Gemeenteraad in de zitting van 19 oktober 2015 tot afgifte
van een positief planologisch attest. Dit planologisch attest wordt afgegeven onder de volgende
voorwaarden:
Langs de Revinzestraat mag er geen op- en afrit voor vrachtwagens worden voorzien. Enkel
personenwagens zijn toegelaten.
De voorwaarden uit het advies van de dienst Waterlopen dienen te worden opgevolgd.
Bij de beoordeling van de eerste vergunning dient de inrichting van de verharde zone langs de
Vredelaan en de aanleg van de groenbuffers verduidelijkt te worden.
Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan dient er duidelijkheid gegeven te worden over
de inhoud en uitvoering van de waterzuivering.
Ondertekening
Informatie voor de bevoegde overheid en voor de aanvrager over de verzending van het
attest en over de beroepsmogelijkheden
Verzending van het attest
Dit attest moet per beveiligde zending worden bezorgd aan de aanvrager. Er moet ook onmiddellijk
een kopie verzonden worden aan de gedelegeerde planologische ambtenaar (attesten afgegeven
door de deputatie of door de gemeenteraad), en aan de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar (attesten afgegeven door de gemeenteraad).
Beroep van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar of de gedelegeerde planologische
ambtenaar
De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar of de gedelegeerde planologische ambtenaar
kunnen binnen 30 dagen na ontvangst van de kopie van het attest, beroep aantekenen bij de
Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, als het attest de opmaak of wijziging van
een plan in het vooruitzicht stelt, en het attest strijdig is met een ruimtelijk structuurplan. De
ambtenaar brengt de aanvrager van het attest en de bevoegde overheid daarvan op de hoogte. De
Vlaamse minister kan de houder van het attest en de bevoegde overheid om een schriftelijke
reactie vragen, en beslist in principe binnen 60 dagen over het beroep.
Beroep van de aanvrager
Als u het als aanvrager van het attest niet eens ben met de beslissing over uw aanvraag, dan kan
u binnen 60 dagen na de ontvangst van het attest beroep aantekenen bij de Raad van State.
U kan de Raad vragen om de beslissing te vernietigen, en eventueel ook om ze in afwachting
daarvan te schorsen. Dat doet u met een verzoekschrift dat u aangetekend verstuurt aan de griffie
van de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel). Op hetzelfde ogenblik moet u een
kopie sturen aan de overheid die het attest heeft afgeleverd. Het verzoekschrift moet gedateerd
en ondertekend zijn door uzelf of door een advocaat. U moet zowel uw gegevens duidelijk
vermelden (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel), als die van de verwerende partij (de
overheid die het attest heeft afgeleverd). U moet ook vermelden welke beslissing u aanvecht (het
attest), wat de relevante feiten zijn, en op welke gronden u de beslissing aanvecht
(rechtsmiddelen). U moet een kopie van het volledige attest als bijlage voegen.
U moet bij het verzoekschrift drie kopieën voegen die eensluidend zijn verklaard door u of door uw
advocaat (naargelang u of uw advocaat het originele verzoekschrift ondertekende).
Het procedurereglement voor beroepen bij de Raad van State vindt u op www.raadvanstate.be .
Privacywaarborg
De gegevens die bij de aanvraag zijn meegedeeld, worden opgeslagen in een of meer bestanden.
Ze kunnen bewaard worden bij de gemeente, bij de provincie, en bij de gewestelijke administratie,
bevoegd voor de ruimtelijke ordening. De bestanden zijn nodig voor de behandeling van het
dossier en kunnen ook gebruikt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt
het recht om uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.
8. Patrimonium - erfdienstbaarheid inrit werkplaats WEB aan Infrax - overeenkomst
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het noodzakelijk is ondergrondse leidingen, bovengrondse aftakkasten, … aan te
leggen voor het verzwaren van bestaande leidingen van Infrax, dat deze leidingen en aftakkasten
naast de inrit naar de loods van de technische dienst, Oude Gentweg 43, komen te liggen, op
grond eigendom van de stad Torhout;

Gelet op het ontwerp van overeenkomst voor het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen van ondergrondse leidingen op privaat domein opgesteld door Infrax West, Noordlaan 9,
8820 Torhout;
Gelet op het bijhorende plan;
Overwegende dat de stad aan Infrax bij wijze van erfdienstbaarheid een eeuwigdurend en
onvergeld recht van doorgang verleent op de toegangsweg naar de loodsen van de technische
dienst, Oude Gentweg 43 (een deel van kadastraal perceelnummer 425C, afdeling 2 sectie B);
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Enig artikel - Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van overeenkomst voor het vestigen
van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van ondergrondse leidingen op privaat domein, af te
sluiten met Infrax West, Noordlaan 9, 8820 Torhout.
Er wordt tegelijkertijd bij wijze van erfdienstbaarheid een onvergeld en eeuwigdurend recht van
doorgang gevestigd op de toegangsweg naar de loodsen van de technische dienst, Oude Gentweg
43 (een deel van kadastraal perceelnummer 425C, afdeling 2 sectie B).
9. Sportinrichtingen - sportcentrum Benny Vansteelant - leveren en plaatsen van
draaideur en slagboom - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Dit agendapunt wordt bij afwezigheid van schepen Rita Dewulf toegelicht door raadslid Hans
Blomme. Op vraag van raadslid Bertrand Vanderdonckt merkt raadslid Blomme op dat in functie
van de evacuatie er de nodige afstemming is geweest met de ambtenaar noodplanning zodat dit
veilig kan gebeuren.
Raadslid Steve Becelaere is tevreden dat het voorstel dat hij destijds al gedaan heeft nu opgepikt
wordt. In 2014 was er hier immers nog geen budget voor. Hij merkt wel op dat in het dossier een
degelijk plannetje ontbreekt over de situering van een en ander.
Raadslid Paul Dieryckx is van oordeel dat het aanbestedingsdossier in zijn geheel en de criteria
voor de gunning in het bijzonder wat beter uitgewerkt kon zijn. Hij vraagt zich af of er niet te
weinig gewicht werd gegeven aan de prijs. Schepen Kristof Audenaert gaat uit van de
deskundigheid van de ambtenaren die dit dossier opgemaakt hebben. De prijs is belangrijk maar
evenzeer de kwaliteit en de specifieke vereisten. Schepen Lieselotte Denolf sluit zich hier bij aan en
bevestigt dat er bijzondere eisen werden gesteld met betrekking tot specifieke IT-toepassingen.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt zich dan af of dit beter niet meteen gedetailleerd in de opdracht kan
worden omschreven zodat er meer gewicht aan de prijs kan worden toegekend. Er zal een
plannetje van ter beschikking gesteld worden.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt en gecontroleerde toegang te voorzien aan de inkom
van het sportcentrum Benny Vansteelant door de plaatsing van een draaideur en slagboom;
Overwegende dat de uitvoering van de werken door een gespecialiseerde aannemer gebeurt, dat
de opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het bestek, opgemaakt door de dienst infrastructuur, voor het leveren en plaatsen van
een draaideur en slagboom aan de inkom van het 'sportcentrum Benny Vansteelant', voor een
bedrag geraamd op 11 319,70 EUR, excl. btw of 13 696,84 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/018 AR 220000 van het beleidsitem 074000
van het investeringsbudget voor 2018;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 24 september 2015, 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 leveren en plaatsen van een draaideur en slagboom aan de inkom van het 'sportcentrum
Benny Vansteelant', voor een bedrag geraamd op 11 319,70 EUR, excl. btw of 13 696,84 EUR, incl.
btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de opdracht zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
10. Toelagen - gemeentelijke aanvullende subsidieregeling voor de aanleg van een
gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande
particuliere woningen
Bespreking.
Raadslid Eva Maes stelt zich de vraag of het bestuur wel een correcte inschatting kan maken van
de budgettaire impact van deze maatregel, ook in de verdere toekomst. De burgemeester stelt
haar gerust en benadrukt dat dit een minimale extra-inspanning is om de burgers die met hoge
kosten worden geconfronteerd enig soelaas te brengen. Ze hebben daar immers zelf niet om
gevraagd. De stad trouwens ook niet want het is Europese regelgeving die hier bepalend is. Uit
onderzoek blijkt dat het aantal gezinnen die hiervoor in aanmerking komen, vrij beperkt zal blijven.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2008 waarbij goedkeuring werd
verleend aan het subsidiereglement waarbij Infrax in opdracht van het gemeentebestuur een
subsidie verleent voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en nietverontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen;
Gelet op de beslissing van 31 januari 2011 waarbij een gemeentelijke aanvullende subsidieregeling
voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij
bestaande particuliere woningen werd goedgekeurd;
Overwegende dat het aangewezen is voor hogere particuliere onkosten een bijkomende
gemeentelijke subsidie toe te kennen bovenop de huidige regeling;
Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het
daarom noodzakelijk is met het oog op het faciliteren van de gemeentelijke verordening met
betrekking tot de lozing van huishoudelijk afvalwater en met betrekking tot huisaansluitingen op de
openbare riolen, een subsidie toe te kennen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en
hemelwater;
Overwegende dat deze bijkomende gemeentelijke subsidie toegekend wordt in het tracé van
rioleringsprojecten, opgedragen door Aquafin, Infrax en/of de stad Torhout, dat individuele
particuliere aanvragen niet in aanmerking komen;
Gelet op het krediet dat ieder jaar voorzien wordt op de begroting onder artikel BI 031 AR46100,
afgestemd op de lopende rioleringswerken;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 betreffende de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd, meer bepaald
artikel 1, 10°;
BESLUIT:
Artikel 1 - Er wordt een extra gemeentelijke subsidie verleend voor de aanleg van een gescheiden
afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere
woningen.
Artikel 2 - Het bedrag van de gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer
van afvalwater en hemelwater is het verschil tussen de 50 % van de bewezen kosten en het
toegekende bedrag van Infrax, met een maximum van 400 euro voor aanvragen gelegen langs het
tracé van rioleringswerken opgedragen door Aquafin, Infrax en/of stad Torhout.
Artikel 3- Een bijkomende gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van
afvalwater en hemelwater wordt toegekend voor een factuurbedrag gelegen tussen 5000 EUR en
10000 EUR, voor een aandeel van 10% van het onkostenbedrag min 5000 euro, met een
maximum van 500 euro, voor aanvragen gelegen langs het tracé van rioleringswerken opgedragen
door Aquafin, Infrax en/of stad Torhout.
Artikel 4 - De toekenningsvoorwaarden, aanvraagprocedure en controle, zoals gehanteerd door
Infrax bij het toekennen van een subsidie voor gescheiden afvoer en goedgekeurd door de
gemeenteraad op 22 december 2008, wordt integraal overgenomen.
Artikel 5 - Deze extra gemeentelijke subsidie wordt uitbetaald nadat de afkoppeling technisch en
administratief werd goedgekeurd door Infrax en de stad Torhout en op basis van de door Infrax
overgemaakte lijst van uitbetaling.

Artikel 6 - Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de subsidie eveneens toegekend voor
aanvragen binnen het project 'Heraanleg Oostendestraat'. Dit project omvat riool- en wegenwerken
in de Oostendestraat, Postiljonstraat en zijstraten Oostendestraat.
Artikel 7 - Ons besluit van 31 januari 2011 betreffende de gemeentelijke aanvullende
subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en
huishoudelijk water wordt met ingang van heden opgeheven.
Artikel 8 - Dit subsidiereglement treedt vanaf heden in werking.
11. Academie - aankoop basklarinet - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat er een basklarinet nodig is voor de samenspelklas van klarinet;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 8 000 EUR (incl. btw);
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/5/006 AR 23000 van het beleidsitem 082000
van het investeringsbudget voor 2015;
Gelet op het visum verleend door de financieel beheerder op 18 september 2015, conform artikel
160 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
BESLUIT:
Artikel 1 - Over te gaan tot aankoop van een basklarinet ten behoeve van de Academie voor een
bedrag geraamd op 8 000 EUR (incl. btw) gefinancierd met eigen middelen en voorzien onder
subproject 2014/5/006 AR 23000 van het beleidsitem 082000 van het investeringsbudget voor
2015.
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.
12. Erediensten - erkenning Orthodoxe geloofsgemeenschap Heilige Johannes de
Theoloog - advies
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd bij decreet van de Vlaamse raad van 6 juli 2012,
inzonderheid artikel 187 en 229;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van
de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012,
inzonderheid artikel 5;
Gelet op het aanvraagdossier voor de erkenning van de Orthodoxe geloofsgemeenschap 'Heilige
Johannes de Theoloog' te Oostende;
Gelet op de vraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 3 september 2015 om advies
uit te brengen over de aanvraag tot erkenning van de Orthodoxe geloofsgemeenschap 'Heilige
Johannes de Theoloog';
Overwegende dat er volgens de adviesaanvraag een aantal inwoners van Torhout zich hebben
bekend tot deze geloofsgemeenschap;
Overwegende dat de erkenning van de geloofsgemeenschap geen financiële gevolgen heeft voor de
stad Torhout;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 - De aanvraag tot erkenning van de Orthodoxe geloofsgemeenschap 'Heilige Johannes de
Theoloog' te Oostende wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2 - Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.

13. Erediensten
kennisneming

-

kerkfabriek

Sint-Jozef-Wijnendale

-

budgetwijziging

2015

-

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
20 september 2015 van de gewijzigde budgetten voor 2015;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Jozef Wijnendale van 22 april 2015 houdende
goedkeuring van de budgetwijziging voor 2015;
Overwegende dat de exploitatietoelage 83.212,38 EUR bedraagt, waarvan 63.241,41 EUR ten laste
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 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale met een exploitatiebudget
van 106.783,36 EUR en een exploitatietoelage voor de stad Torhout van 63.241,41 EUR.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
14. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef-Arbeider - budgetwijziging 2015 - 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
20 september 2015 van de gewijzigde budgetten voor 2015;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van St Jozef-Arbeider van 21 mei 2015 houdende
goedkeuring van de budgetwijziging voor 2015;
Overwegende dat de exploitatietoelage 6.044,74 EUR bedraagt, waarvan 4.049 EUR ten laste van
de stad Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 2.393,87 EUR bedraagt, waarvan 1.603,89 EUR ten laste
van de stad Torhout;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen binnen de grenzen blijven van de bedragen
opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen;
NEEMT AKTE:
van het gewijzigd budget 2015 van de kerkfabriek St. Jozef Arbeider met een exploitatiebudget van
13.868,00 EUR, een exploitatietoelage voor de stad Torhout van 4.049,98 EUR. en een
investeringstoelage voor de stad Torhout van 1.603,89 EUr.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het centraal kerkbestuur, het provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden toegezonden.
15. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - budget 2016 - kennisneming
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx merkt op dat 95% van de uitgaven van kerkfabriek Sint-Pieters betoelaagd
wordt. Hij stelt vast dat die uitgaven steeds verder toenemen, trouwens ook bij de andere
kerkfabrieken. Hij vraagt zich af of het bestuur voldoende inzage en controle heeft op de uitgaven.
Hij vindt dat de stad zich hier vragen moet bij stellen. Hij benadrukt dat dit evenwel geen afbreuk
doet aan zijn respect voor de erediensten.
Schepen Willy Depoorter stelt dat de opmaak van budgetten en desgevallend wijzigingen steeds in
samenspraak is gebeurd tussen het stadsbestuur en de kerkfabrieken.
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
20 september van de budgetten voor 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Pieters van 5 juni 2016 houdende goedkeuring van
het budget voor 2016;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieters op 4 augustus 2015 op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 25 augustus aan het budget 2016 van de kerkfabriek SintPieters, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Jozef De Kesel, in zijn hoedanigheid
van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 134.391,17 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de
stad Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 10.000,00 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 2016 van de kerkfabriek van Sint-Pieters met een exploitatiebudget van
151.293,88 EUR, een exploitatietoelage van 134.391,17 EUR en een investeringstoelage van
10.000,00 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2016 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.
16. Erediensten - kerkfabriek Sint-Henricus - budget 2016 - 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
20 september van de budgetten voor 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van Sint-Henricus van 3 juni 2015 houdende goedkeuring
van het budget voor 2016;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Henricus op 4 augustus 2015 op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 25 augustus aan het budget 2016 van de kerkfabriek SintHenricus, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Jozef De Kesel, in zijn hoedanigheid
van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 43.100,45 EUR bedraagt, waarvan 30.170,32 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 2016 van de kerkfabriek van Sint-Henricus met een exploitatiebudget van
67.319,69 EUR en een exploitatietoelage van 30.170,32 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2016 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.
17. Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - budget - 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
20 september van de budgetten voor 2016;

Gelet op de beslissing van de kerkraad van Don Bosco van 28 mei 2015 houdende goedkeuring van
het budget voor 2016;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Don Bosco op 4 augustus 2015 op het
bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop van
Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 25 augustus aan het budget 2016 van de kerkfabriek Don
Bosco, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Jozef De Kesel, in zijn hoedanigheid
van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 47.077,76 EUR bedraagt en volledig ten laste is van de stad
Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 90.000 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 2016 van de kerkfabriek van Don Bosco met een exploitatiebudget van
81.892,66 EUR, een exploitatietoelage van 47.077,76 EUR en een investeringstoelage van 90.000
EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2016 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.
18. Erediensten - kerkfabriek Sint- Jozef Arbeider - budget 2016 - 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
20 september 2015 van de budgetten voor 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van St. Jozef Arbeider van 21 mei 2015 houdende
goedkeuring van het budget voor 2016;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek St. Jozef Arbeider op 4 augustus 2015 op
het bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop
van Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 25 augustus 2015 aan het budget 2016 van de kerkfabriek
St. Jozef Arbeider, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Jozef De Kesel, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 11.616,10 EUR bedraagt, waarvan 7.782,79 EUR ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 5.000,00 EUR bedraagt, waarvan 3.350,00 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 2016 van de kerkfabriek van St. Jozef Arbeider met een exploitatiebudget van
15.810,00 EUR, een exploitatietoelage van 7.782,79 EUR en een investeringstoelage van 3.350,00
EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2016 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.
19. Erediensten - kerkfabriek St. Jozef Wijnendale - budget 2016 - 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
20 september 2015 van de budgetten voor 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van St. Jozef Wijnendale van 23 april 2015 houdende
goedkeuring van het budget voor 2016;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek St. Jozef Wijnendale op 4 augustus 2015 op
het bisdom Brugge werden ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de Bisschop
van Brugge;
Overwegende het gunstig advies van 25 augustus 2015 aan het budget 2016 van de kerkfabriek
St. Jozef Wijnendale, verleend door de Bisschop van Brugge, monseigneur Jozef De Kesel, in zijn
hoedanigheid van erkend representatief orgaan;
Overwegende dat de exploitatietoelage 65.630,93 EUR bedraagt, waarvan 49.879,53 EUR ten laste
is van de stad Torhout;
Overwegende dat de investeringstoelage 12.522,41 EUR bedraagt, waarvan 5.322,41 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 2016 van de kerkfabriek van St. Jozef-Wijnendale met een exploitatiebudget van
108.774,38 EUR, een exploitatietoelage van 49.879,53 EUR en een investeringstoelage van
5.322,41 EUR ten laste van de stad Torhout.
In het budget 2016 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.
20. Vragen namens de fractie N-VA betreffende:
- bewonerszone
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Bij het invoeren van de blauwe zone in de Bruggestraat en het invoeren van de blauwe zone rond
het station hadden wij al gevraagd naar een oplossing voor het tweede deel van de
Papebrugstraat. Namelijk het gedeelte van de straat gelegen tussen de Viaductstraat en het
viaduct zelf. Met het invoeren van de blauwe zone aan het station en in de Viaductstraat zijn de
problemen alleen maar erger geworden want daar geldt de blauwe zone niet.
Daarom stellen wij voor om van deze zone een bewonerszone te maken. Zo kunnen de bewoners
zelf gebruik maken van de luttele parkeerplaatsen.'
De burgemeester stelt dat de bijkomende vraag van het raadslid met betrekking tot een eventuele
blauwe zone in de Papenbrugstraat zal onderzocht worden.
- infoborden in de St Jozefstraat
Mevrouw Ellen de Brabander heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Graag hadden wij de werkelijke kostprijs (aankoop +plaatsen) vernomen van de 4 grote infoborden die geplaatst werden in de Sint-Jozefstraat naar aanleiding van het in voege treden van de
‘fietsstraat’.
Wij willen dit initiatief nogmaals toejuichen en zijn van oordeel dat het verkeer op deze plaats een
stukje veiliger geworden is hierdoor. We stellen ons echter wel vragen bij het plaatsen van de
infoborden en de wettelijke borden.
Indien een automobilist of een fietser uit de Keibergstraat komt zijn deze borden moeilijk leesbaar.
Idem als men het rondpunt neemt vanuit de Bruggestraat. Als men de borden op het laatste
nippertje dan toch nog opmerkt is het onmogelijk om deze nog op een veilige manier te lezen.
Bovendien staan er borden aan rechter en linkerzijde wat ons overbodig lijkt. Ook de wettelijke
borden zijn niet te lezen voor bestuurders die uit de Keibergstraat komen en voor mensen die het
rondpunt nemen in de Bruggestraat, komende vanuit het centrum.
Wetende dat er reeds te veel verkeersborden langs onze Vlaamse wegen staan stellen wij ons de
vraag of het plaatsen van deze infoborden wel nodig was en of het plaatsen van de wettelijke
borden op goed zichtbare plaatsen niet toereikend was geweest. In tijden waar iedereen moet
besparen en iedere euro omgedraaid moet worden lijken deze opzichtige infoborden ons overbodig.
Daarom zouden wij ook dan voorstellen de wettelijke borden te plaatsen in de Sint-Jozefstraat op
een tiental meter van het kruispunt zodat deze toch al goed zichtbaar zijn.'

De prijs van de grote informatieborden die geplaatst werden in de Sint-Jozefstraat naar aanleiding
van het voege treden van de fietsstraat bedraagt volgens de burgemeester 888,57 euro (btw in).
De totale factuur (m.i.v. de verkeersborden) bedroeg 1199,45 euro (btw in). Het plaatsen
gebeurde door de stedelijke technische dienst.
Door de grootte van de borden was het niet eenvoudig om een plaats te vinden om ze te
bevestigen. Er moest immers rekening gehouden worden met een aantal factoren zoals de
beschikbare ruimte, de zichtbaarheid van het bord, mogelijke hinder voor voetgangers, … enz. De
sensibilisatieborden worden ook best zo dicht mogelijk bij het begin van de zone geplaatst. Er is
geopteerd om zowel links als rechts van de weg een sensibilisatiebord te plaatsen. Bestuurders die
uit de Keibergstraat komen zien het bord dat aan de linkerkant werd geplaatst eerder dan het bord
aan de rechterkant (idem aan de andere kant van de Sint-Jozefstraat voor bestuurders die uit het
centrum komen). Andere bestuurders zien beide borden quasi gelijktijdig. Door links en rechts
eenzelfde bord te plaatsen wordt een soort poorteffect gecreëerd. De gebruikte sensibilisatieborden
vermelden de essentiële zaken die in een fietsstraat gelden. Bestuurders die zich houden aan de
maximum toegelaten snelheid (30km/u in de ganse omgeving) kunnen perfect lezen wat op de
borden staat.
Andere gemeenten gebruiken ook eenzelfde of gelijkaardig bord.
De weggebruiker zover krijgen dat hij de maatregel respecteert is niet makkelijk. In de
verkeerskunde geldt het principe van de 3 E's: Enginering, Enforcement en Education. Dit zijn
Engelse termen. Vrij vertaald betekenen ze dat, wil je een gedragsverandering bekomen dan moet
je werken aan het wegbeeld, moet je handhaven, en moet je sensibiliseren. Het plaatsen van
duidelijke sensibilisatieborden waarop je aangeeft welk gedrag je verwacht op een bepaalde plaats
of in een bepaald gebied behoort tot die laatste groep. Dat dergelijke borden overbodig zijn toont
alvast de praktijk niet aan, integendeel. Ze zijn hoogst noodzakelijk. Voor het invoeren van de
fietsstraat in de Sint-Jozefstraat is dat nog des te meer het geval aangezien weinig mensen weten
waar het statuut 'fietsstraat' eigenlijk voor staat. In dat geval kan men nooit genoeg sensibiliseren.
Mondelinge vragen
Raadslid Eva Maes haalt aan dat de lichten in de Voshoekstraat niet meer branden. De
burgemeester belooft dit door te geven aan Infrax.
Raadslid Paul Dieryckx stelt dat hem gesignaleerd wordt dat er in Wijnendale veel op het voetpad
geparkeerd wordt. Hij vraagt dat dit nauwer opgevolgd zou worden.
Raadslid Paul Dieryckx herhaalt zijn vraag met betrekking tot Mirom en het gebruik van de
afvalzakken. Hij meent dat de dienstverlening en de communicatie ter zake ondermaats is. De
schepen herhaalt de aanpak van Mirom en is van oordeel dat dit verder gezet moet worden
conform de afspraken met de andere Mirom-gemeenten. Zijn meent dat er wel inspanningen
worden geleverd om hieromtrent goed te communiceren.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Zij sluit de vergadering om
21.15 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 23 november 2015.
Torhout, maandag 19 oktober 2015
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Hilde Crevits

