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GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 20 APRIL 2015
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 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, Rita Dewulf, Servais Deroo; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Annick Vanderspurt,
Jos Bruynooghe, Elke Carette, Danny Damman, Hans Blomme,
Joost Cuvelier, Jurgen Claus, Mieke Verduyn, Pieter Billiet,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander,
Paul Dieryckx; raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Vanessa Jodts, raadslid.

OPENBARE ZITTING
1. Verslag over de vorige zitting
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van 30 maart 2015
verondersteld te zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen
De burgemeester biedt namens de raad de blijken van oprechte deelneming aan aan de familie van
de heer Fernand Vandaele, gewezen raadslid, bij zijn plots overlijden.
3. Milieu - ondertekening Burgemeestersconvenant in groep met collectief engagement
(optie 2)
Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt zegt zeer verheugd te zijn met de intentie van het bestuur, zeker
wat keuze optie 2 betreft.
Hij leest de volgende stemverklaring voor:
'Wij hebben dit op de gemeenteraad van oktober reeds ter sprake gebracht via een mondeling
vraag in Artikel 13 We hebben toen het stadsbestuur aanbevolen om in te tekenen voor de
engagementsverklaring die hier aan vooraf ging. Wij zijn dan ook met onze fractie uiteraard zeer
verheugd dat het gemeentebestuur zich wil engageren voor duurzaam energiegebruik in onze
gemeente.
Goed dat er hier inhoudelijk geholpen zal worden door de WVI. Positief is ook dat jullie kiezen voor
optie 2 waarin mensen, middelen en expertise worden samengebracht en waarop jullie als bestuur
dan een beroep kunnen op doen. Zo wordt er sneller en efficiënter gewerkt.
Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met
stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant
blijven staan’. Wij zijn dan ook van mening dat onze gemeente een belangrijke sleutelrol speelt bij
de klimaatdoelstellingen omdat zij het dichts bij de mensen staat.
Onder het motto “Denk globaal, en handel lokaal” kunnen er heel wat concrete initiatieven op
poten gezet worden. Hierbij denken wij aan de vergroening van de mobiliteit, een verdere daling
van het energieverbruik in stadsgebouwen en het investeren en opwekken van groene energie.
We kijken nu al uit naar het klimaatactieplan die na de nulmeting binnen het jaar voorgesteld moet
worden. Als fractie willen we dan ook actief meewerken aan het opstellen en toepassen van dit
gemeentelijk actieplan.
Mag ik aan het bestuur wel vragen dat er telkens een vertegenwoordiger van onze stad aanwezig is
op bijeenkomsten hierover. Zo zag ik dat de onze burgemeester verontschuldigd was op de
bespreking hierover op 10 maart om 9.00 uur. Ik begrijp burgemeester dat u een druk bezet man
bent en dat u hoogstwaarschijnlijk vergadering had met het dagelijks bestuur van de
verkeerscommissie op dat moment. Maar ik veronderstel dat er steeds een plaatsvervangende
ambtenaar aanwezig kan zijn.
Ik heb nog enkele bijkomende vragen.
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In het dossier las ik dat de insteek van de gemeente vooral uit de eigen diverse diensten
moeten komen. WVI levert zo veel mogelijk kant en klare informatie, maar voor terugkoppeling
van cijfermateriaal bv. van het referentiejaar 2011 is men afhankelijk van de gemeente (rond
verbruik van gebouwen, gereden km van eigen vloot, openbare verlichting) . De
distributienetbeheerders kunnen cijfers aanleveren, maar niet op gebouwenniveau van de
gemeente. -> Is hier zicht op? Want dit zal uiteraard heel belangrijk zijn in functie van de
nulmeting en de vorderingen.
Is er al een zicht op de timing van dit energie-actieplan?'

De burgemeester verwijst naar de wvi. Het zal afhangen van de samenwerking tussen de
verschillende gemeenten wanneer wat zal gebeuren.
Stemming.
Hierop wordt het besluit goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde
Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering
ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste
oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw;
Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot
tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en
het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-2020-doelstellingen);
Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie de
oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is;
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er
daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen;
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg
van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten;
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan
realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage
leveren;
Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers
staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven
kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies;
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering
onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale
overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen
verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl. programma’s op het vlak
van duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie;
Overwegende dat intergemeentelijk samenwerken het Burgemeestersconvenant voor steden en
gemeenten haalbaarder maakt en de efficiëntie verhoogt;
Gelet op het feit dat de stad Torhout op 1 december 2014 op vraag van de Provincie WestVlaanderen en WVI de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid ondertekende; waarbij
de stad Torhout zich engageerde om zowel in haar eigen werking als naar de verschillende
doelgroepen (burgers, bedrijven, verenigingen, enz.) acties op te zetten om klimaatverandering
tegen te gaan en de gevolgen ervan te milderen
Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen en WVI aan de steden en gemeenten om het
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de
provinciale klimaatdoelstellingen;
Gelet op het feit dat WVI en de Provincie West-Vlaanderen door de Europese Commissie erkend
zijn als ‘Territoriaal coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant,
en dus ondersteuning zullen bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het

65

20/04

Burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als
voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen;
Gelet op het feit dat WVI de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt en begeleidt;
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake het
Burgemeestersconvenant (keuze voor optie 2);
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
BESLUIT:
Artikel 1 - De gemeenteraad beslist om als stad Torhout het Burgemeestersconvenant (Convenant
of Mayors) te ondertekenen, en neemt kennis van de bijhorende engagementen (zie bijlage
‘Burgemeestersconvenant’).
Artikel 2 - Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de stad Torhout zich
ertoe volgende engagementen na te komen:
gezamenlijk verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op het collectieve
grondgebied van de hele groep tegen 2020 met ten minste 20% terug te dringen;
een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering
van het actieplan moet dienen;
het gezamenlijk actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het
Burgemeestersconvenant in te dienen;
de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van
het klimaatactieplan;
na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een gezamenlijk
voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden;
Artikel 3 - De gemeenteraad geeft de burgemeester, of in geval van verhindering een bevoegde
schepen, machtiging om het toetredingsformulier (zie bijlage) van het Burgemeestersconvenant/Convenant of Mayors te ondertekenen als deel van de groep van ondertekenaars
Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen die zich collectief engageren om de 20%
reductiedoelstelling te behalen (optie 2). De groep is samengesteld uit de gemeenten Torhout,
Blankenberge, Zuienkerke, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Damme en Knokke-Heist.
Het toetredingsformulier wordt ondertekend tijdens het gezamenlijk ondertekeningsmoment op 3
juni 2015 in Provinciehuis Boeverbos, Brugge.
Artikel 4 - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI, t.a.v. Nathalie Garré, Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
BIJLAGE
Burgemeestersconvenant
OVERWEGENDE dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft
bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in
aanzienlijke mate debet aan is;
OVERWEGENDE dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO -uitstoot
tussen nu en 2020 met 20% te verminderen door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en
het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen;
OVERWEGENDE dat een van de prioriteiten van het communautaire Actieplan voor energieefficiëntie - ‘Het potentieel realiseren’, de oprichting van een «burgemeestersconvenant» is;
OVERWEGENDE dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan
dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance
een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten,
en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te
betrekken;
OVERWEGENDE dat wij bereid zijn gehoor te geven aan de in het Handvest van Leipzig betreffende
Duurzame Europese Steden geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot het verhogen van de
energie-efficiëntie;
OVERWEGENDE dat wij op de hoogte zijn van het bestaan van de Aalborg Co mmitments,die aan
de basis liggen van vele stedelijke duurzaamheidsprojecten en vele initiatieven in het kader van
Local Agenda 21;
OVERWEGENDE dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden samen met de
nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de
aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen;
OVERWEGENDE dat steden direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en
diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van
het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten;
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OVERWEGENDE dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan
realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage
leveren;
OVERWEGENDE dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de
burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;
OVERWEGENDE dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering
onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale
overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;
OVERWEGENDE dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat stellen
hun verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te komen;
OVERWEGENDE dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen
verminderen door het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak
van duurzame stedelijke mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie;
WIJ, DE BURGEMEESTERS VERBINDEN ONS ERTOE OM de lat nog hoger te leggen dan de EU
en de CO2-uitstoot op ons grondgebied tussen nu en 2020 met ten mínste 20% terug te dringen;
om dat doel te bereiken zijn wij bereid ons te committeren aan een Actieplan betreffende
duurzame energie voor díe gebieden die onder onze bevoegdheid vallen; deze verbintenis en het
actieplan zullen volgens onze respectievelijke procedures worden geratificeerd;
een emissieberekening uit te voeren die als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het
actieplan moet dienen;
het
actieplan
binnen
een
jaar
na
de
formele
ondertekening
van
het
Burgemeestersconvenant in te dienen;
onze structuren aan te passen en het nodige personeel in te zetten om de vereiste acties te
kunnen ondernemen;
het maatschappelijk middenveld op ons grondgebied actief te betrekken bij het opstellen
van het actieplan, d.w.z. bij het uitwerken van de noodzakelijke beleidsmaatregelen om de
doelstellingen ervan te kunnen verwezenlijken; in alle in het Convenant vertegenwoordigde
gemeenschappen zal een actieplan worden opgesteld, dat uiterlijk een jaar na de ondertekening
van het Convenant bij het secretariaat zal worden ingediend;
na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te
dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden;
onze ervaringen en knowhow met andere territoriale gemeenschappen te delen;
in samenwerking met de Europese Commissie en andere stakeholders energiedagen of
stedenconvenantdagen te organiseren om de burgers rechtstreeks te laten profiteren van de
voordelen en mogelijkheden die een verstandiger energiegebruik biedt, en de lokale media
regelmatig over de uitvoering van het actieplan te informeren;
actief deel te nemen en bij te dragen, aan de jaarlijkse EU-Conferentie van
Burgemeesters voor een Energieduurzaam Europa;
de boodschap van het Convenant in de geijkte fora onder de aandacht te brengen en
andere burgemeesters aan te sporen om bij het Convenant aan te sluiten;
de beëindiging van ons lidmaatschap van het Convenant te aanvaarden als het
secretariaat van te voren schriftelijk heeft laten weten dat:
i) een jaar na de formele ondertekening van het Convenant nog steeds geen actieplan is ingediend;
ii) de in het actie plan aangegeven algemene CO2-reductiedoelstelling niet werd gehaald vanwege
het niet uitvoeren of onvoldoende uitvoeren van het Actieplan;
iii) in twee opeenvolgende verslagleggingsperioden geen voortgangsrapport werd ingediend;
WIJ, DE BURGEMEESTERS SCHAREN ONS ACHTER
het besluit van de Europese Commissie om een mechanisme voor technische en
promotionele ondersteuning in het leven te roepen en te financieren, incl. evaluatie- en
monitoringsmechanismen en mechanismen ter bevordering van de uitwisseling van knowhow en de
verspreiding van succesvolle maatregelen, een en ander binnen de grenzen van onze financiële
mogelijkheden;
de rol van de Europese Commissie om de coördinatie van de EU-Conferentie van Burgemeesters
voor een Energieduurzaam Europa op zich te nemen;
het voornemen van de Europese Commissie om de uitwisseling van ervaringen tussen de
deelnemende gebieden te vergemakkelijken en om richtsnoeren en een lijst van
referentievoorbeelden op te stellen, en met bestaande activiteiten en netwerken die de rol van
lokale overheden op het gebied van klimaatbescherming ondersteunen, te combineren. Wij dringen
erop aan dat deze referentievoorbeelden een integrerend deel van dit Convenant vormen en in de
bijlage moeten worden vermeld ;
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het voornemen van de Europese Commissie om de deelnemende steden te erkennen als
‘energieduurzame Europese stad’ en allerlei initiatieven te nemen om deze steden in de
schijnwerpers te zetten, zoals b.v. het ontwerpen van een speciaal logo;
de krachtige steun van het Comité van de Regio’s, en daarmee ook van de Europese lokale en
regionale overheden, voor dit Convenant en de doelstellingen ervan;
de hulp die vele lidstaten, regio’s, provincies, grote steden en andere institutionele
pleitbezorgers van dit Convenant aanbieden om kleinere steden en gemeenten te helpen aan
de bepalingen van het Convenant te voldoen;
WIJ, DE BURGEMEESTERS VERZOEKEN
de Europese Commissie en de nationale overheden coherente ondersteunings- en
samenwerkingsstructuren opzetten om de ondertekenaars van dit Convenant te helpen bij de
uitvoering van hun actieplannen;
de Europese Commissie en de nationale overheden in hun respectieve begeleidende programma’s
een centrale plaats in te ruimen voor de in dit Convenant genoemde activiteiten en de steden te
informeren over en betrekken bij de voorbereiding van beleidsmaatregelen en financiële regelingen
ten behoeve van het lokale bestuursniveau voorzover die binnen de werkingssfeer van dit
Convenant liggen;
de Europese Commissie met de financiële sector te onderhandelen over de invoering van financiële
regelingen die de uitvoering van de actieplannen mogelijk helpen maken;
de nationale overheden om de lokale en regionale overheden te betrekken bij de voorbereiding en
uitvoering van de nationale actieplannen ter bevordering van de energie-efficiëntie en het gebruik
van duurzame energie;
de Europese Commissie en de nationale overheden om ons de nodige ondersteuning te geven bij
de uitvoering van onze actieplannen, conform de reeds overeengekomen beginselen, regels en
procedures en eventuele toekomstige wereldwijde afspraken, met name in het kader van het
Raamverdrag klimaatverandering van de Verenigde Naties; onze actieve bijdrage aan het
terugdringen van de CO -uitstoot kan uiteindelijk resulteren in een ambitieuzere mondiale
doelstelling;
ALLE LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN OM ZICH BIJ DIT CONVENANT AAN TE SLUITEN, EN
ALLE BELANGRIJKE STAKEHOLDERS OM HUN BIJDRAGE AAN HET CONVENANT TE FORMALISEREN.
BIJLAGEN
1. Rol van de lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid Lokale
en regionale overheden hebben tal van mogelijkheden om de energie-efficiëntie te
helpen verbeteren en om duurzame energieprojecten op te zetten en andere energiegerelateerde initiatieven te nemen.
Als consument en dienstverlener
Lokale overheden verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie, o.m. voor de verwarming en
verlichting van hun talrijke gebouwen. Met behulp van energiebesparingsprogramma’s kan het
energieverbruik van openbare gebouwen fors worden teruggedrongen.
Lokale en regionale overheden zijn leveranciers van energie-intensieve diensten, zoals openbaar
vervoer en straatverlichting. Ook op dat vlak is er ruimte voor verbetering. Als deze diensten
worden uitbesteed, kunnen in de aanbestedings- of dienstverleningscontracten specifieke
bepalingen worden opgenomen om het energieverbruik terug te dringen.
• Als planner, ontwikkelaar en regelgever
De meeste lokale en regionale overheden zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening en de organisatie
van het vervoerssysteem. Een adequaat planologisch beleid, b.v. een beleid dat erop gericht is het
uitdijen van steden tegen te gaan, kan het energieverbruik in de vervoerssector helpen
verminderen.
Lokale
en
regionale
overheden
spelen
vaak
een
regelgevende
rol,
b.v.
door
energieprestatienormen vast te stellen of te bepalen dat in nieuwe gebouwen gebruik moet worden
gemaakt van duurzame energiebronnen.
• Als adviseur, stimulator en voorbeeld
Lokale en regionale overheden kunnen burgers, bedrijven en andere lokale stakeholders
informeren over en aansporen tot een efficiënter energiegebruik. Bewustmakingscampagnes spelen
een belangrijke rol als men wil bereiken dat maatregelen voor een duurzaam energiegebruik door
de hele samenleving worden gedragen. Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor projecten op
het vlak van het gebruik van duurzame energie en energiebesparing, want zij zullen het geleerde
ook buiten de school toepassen. Belangrijk is ook dat de overheden zelf het voorbeeld geven waar
het gaat om het gebruik van duurzame energie.
• Als producent en leverancier
Lokale en regionale overheden kunnen decentrale energieopwekking en het gebruik van duurzame
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energie stimuleren. Stadsverwarming op basis van door biomassa gevoede WKK-systemen is daar
een goed voorbeeld van. Ook kunnen zij door het verlenen van subsidies de burgers aansporen om
over te schakelen op het gebruik van duurzame energie.
2. Benchmarks van voortreffelijkheid
Met benchmarks van voortreffelijkheid wordt bedoeld: initiatieven en programma’s die wereldwijd
als voorbeeld van een succesvolle toepassing van ontwikkelingsconcepten op het vlak van
duurzaam energiegebruik in een stedelijke context kunnen dienen. Deelnemers aan dergelijke
initiatieven of programma’s verklaren via dit Convenant dat zij bereid zijn om hun ervaring te delen
en andere steden te helpen bij het toepassen – indien mogelijk en wenselijk – van soortgelijke
methoden. Zij verbinden zich ertoe de overdracht van knowhow te vergemakkelijken door
informatie (incl. richtsnoeren) te verspreiden, deel te nemen aan door ondertekenaars van dit
Convenant georganiseerde evenementen en, in het algemeen, permanent met het Convenant
samen te werken.
3. Ondersteunende structuren
Het Convenant staat open voor alle Europese steden, ongeacht hun omvang. Kleinere steden die
niet over de middelen beschikken om een emissieberekening uit te voeren of een actieplan op te
stellen, moeten de nodige ondersteuning krijgen van regio’s, graafschappen, provincies,
agglomeraties, NUTS III-regio’s of grotere steden. Deze ondersteunende structuren zullen door de
Europese Commissie uitdrukkelijk worden erkend als belangrijke actoren binnen het Convenant.
Hun betrokkenheid in het Convenant, evenals de specifieke condities voor zo’n betrokkenheid,
zoals de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, zal nauwkeurig in een speciale overeenkomst
worden uitgeschreven.
4. Milieu - opmaak van een energieactieplan opgesteld in het
Burgemeestersconvenant - toewijzing opdracht aan WVI via IN HOUSE

kader

van

de

Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden, waarbij de stad Torhout het
Burgemeestersconvenant ondertekent en kennis neemt van de bijhorende engagementen;
Gelet op het feit dat WVI en de Provincie West-Vlaanderen door de Europese Commissie erkend
zijn als ‘Territoriaal coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant,
en dus ondersteuning zullen bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het
Burgemeestersconvenant, zowel voor de
opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als voor de uitvoering en de
voortgangsrapporteringen;
Gelet op het feit dat WVI de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt en begeleidt;
Gelet op de volgende juridische grond:
het Gemeentedecreet;
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen alsmede de
uitvoeringsbesluiten;
de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, alsmede
de uitvoeringsbesluiten;
de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten; in bijzonderheid artikel 12 inzake in-house
opdrachten
de statuten van WVI en het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001;
Overwegende dat WVI kan instaan voor de opmaak van het energieactieplan, op te stellen in het
kader van het Burgemeestersconvenant (CoM);
Gelet op de nota als bijlage waaruit blijkt dat de voorwaarden, zoals gesteld in de Europese
Richtlijn 2014/24/EU inzake in house opdrachten tussen WVI en haar vennoten zijn vervuld;
Overwegende dat de uitvoering van de opdracht geraamd wordt op 10.190 euro, exclusief btw,
voor een gemeente met 15.000 tot 25.000 inwoners bij groepssamenwerking;
Overwegende dat het krediet zal voorzien worden bij de eerste budgetwijziging van 2015 ;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 10 april 2015 onder het nummer
2015/26, conform artikel 160 § 2 van het gemeentedecreet;
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BESLUIT:
Artikel 1. - Ingevolge de toepassing van de in house regels zoals opgenomen in artikel 12 van de
nieuwe Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, en de huidige statuten en de werking van WVI,
alsmede het huidig decretaal kader waarin zowel de stad Torhout als WVI dienen te opereren,
vertrouwt de stad Torhout de opmaak van het energieactieplan in het
kader van het
Burgemeestersconvenant toe aan WVI, zonder toepassing van de aanbestedingsregels.
Artikel 2. - De opdracht wordt verleend aan de West-Vlaamse Intercommunale, met zetel te 8310
Brugge, Baron Ruzettelaan 35, voor een bedrag van 10.190 euro, exclusief btw.
Artikel 3.- Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI, t.a.v. Nathalie Garré, Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
5. Milieu - bijsturing zwerfkattenbeleid
Bespreking.
Raadslid Jos Bruynooghe leest de motivatie van het stemgedrag van zijn fractie voor:
'Sp.a – Groen gaat dit uiteraard goedkeuren!
Het is echt vernieuwend dat het stadsbestuur niet alleen vrijwilligers oproept en inzet om taken uit
te voeren rond bepaalde thema’s, maar hen nu zelfs ook een coördinerende, verantwoordelijke
opdracht wil geven.
Het voorliggend besluit heeft ondertussen al een lange voorgeschiedenis.
Al van bij de start van de vorige bestuursperiode, hebben we het stadsbestuur gewezen op het
probleem van zwerfkatten. Dit leidde tot de wijziging van het politiereglement in april 2008. Dit
kwam echter neer op een zwerfkattenverwijderingsplan. We drongen toen aan om een echt
zwerfkattenbeleid uit te werken.
Wanneer na meer dan 2 jaar nog altijd niets gebeurd was, stelden we op de zitting van augustus
2010 opnieuw de zelfde vraag en toen bevestigde de burgemeester dat men wel tot concrete
stappen zou overgaan. Er was zelfs een budget voorzien.
De uitvoering van het actieplan was echter weinig succesvol, omdat zoiets echt specialistenwerk is.
Vandaag zet het bestuur dus een historische stap, door een beroep te doen op die specialisten. Dit
mag gerust méér gebeuren!
Zo maak je zelfs van kritische tegenstanders medestanders en zal het resultaat ongetwijfeld
positief zijn.
Dat zoiets gebeurt binnen welbepaalde afspraken, lijkt ons evident.
2 voorstellen:
als het nog niet is gebeurd: zo vlug mogelijk concrete afspraken maken voor een evaluatie
van de samenwerking
via sparrensprokkels en/of website de bevolking wijzen op de verplichting sinds september
vorig jaar om bij particuliere schenking of verkoop van katten om de dieren te castreren of te
steriliseren: probleem bij oorzaak aanpakken blijft nog altijd het beste!
Schepen Elsie Desmet antwoord dat een evaluatie van dit beleid sowieso zal gebeuren, dit lijkt haar
meer dan normaal. Verder zegt zij dat in de volgende Sparrensprokkels dit goedgekeurde beleid zal
worden voorgesteld waarbij er nog eens zal gewezen worden op de wetgeving.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 april 2008: openbare orde en rust - algemeen
gemeentelijk politiereglement van de stad Torhout van 6 september 1960 - wijziging hoofdstuk
"dieren";
Gelet op de nota d.d. 26 maart 2015 van de schepen van leefmilieu, mevr. Elsie Desmet, aan het
college van burgemeester en schepenen, met betrekking tot de bijsturing van het
zwerfkattenbeleid:
Overwegende dat in deze nota de werkwijze wordt voorgesteld voor het vangen en behandelen van
zwerfkatten, de vergoedingen die worden overeengekomen met de dierenartsen, de afspraken
(beurtrol, aanbieden zwerfkatten) met de dierenartsen en de werking met vrijwilligers via het
voederpasje;
Gelet op het model aanvraagformulier voor het voederpasje voor zwerfkatten;
Gelet op het model van overeenkomst inzake de toekenning van een voederpasje voor zwerfkatten
aan geïnteresseerde vrijwilligers;
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Gelet op het krediet voorzien in het Budget 2015 onder AR 613700 - beleidsitem 032900 (milieu)
en onder AR 613110 - beleidsitem 032900 (milieu - erelonen);
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;
Gelet op artikel 42§3 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan:
- de werkwijze voor het vangen en behandelen van zwerfkatten
- de vergoedingen voor de dierenartsen
- de afspraken (beurtrol, aanbieden zwerfkatten) met de dierenartsen
- de werking met vrijwilligers via het voederpasje
zoals voorgesteld in de nota d.d. 26 maart 2015 van de schepen van leefmilieu aan het college van
burgemeester en schepenen.
De kosten moeten binnen de perken van het voorziene begrotingskrediet blijven (4.000 euro per
post, in totaal 8.000 euro voor beide posten).
Artikel 2 - Goedkeuring wordt verleend aan het model van aanvraagformulier "voederpasje voor
zwerfkatten" en de uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 3 - Goedkeuring wordt verleend aan het model van "overeenkomst inzake toekenning van
een voederpasje voor zwerfkatten" aan geïnteresseerde vrijwilligers.
Artikel 4 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van
dit besluit.
6. Intercommunale verenigingen - Infrax West - algemene vergadering van 2 juni 2015 bespreking van de agenda
Bespreking.
Raadslid Mieke Verduyn licht de agenda nader toe.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Infrax West;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 25 maart 2015 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax West van 2 juni 2015 die
volgende agendapunten bevat:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014 (bijlage Jaarrekening punt 8)
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2014 en de winstverdeling (bijlage
Toelichting + bijlage Jaarrekening)
beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend
beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2014
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 2
juni 2015 (zie punten 6 en 7 in de bijlage Jaarrekening)
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende
2014
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage)
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling)
8. Voordracht Infrax West als aardgasdistributienetbeheerder / bekrachtiging
9. Huldiging van personeelsleden
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s)
voor
de
algemene
vergaderingen
van
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West voor de volledige legislatuur;
BESLUIT:
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Artikel 1 - De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en
toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt "Beslissing tot uitkering en
betaalbaarstelling van een tweede dividend" voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de
modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
Het agendapunt "Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" heeft
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van
EUR 23 874 982,68 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander
zoals opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015 (het Tweede Dividend).
Voor dit agendapunt "Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" geldt
de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering
van Infrax West voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit
agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax West (inclusief de
aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een
negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt
met het Tweede Dividend met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet
beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring
overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden
beschouwd.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de algemene
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt
"Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend" geacht niet door de
gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem
uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering.
Artikel 2 - Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 2 juni 2015 te handelen
en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis
van te geven aan Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, ter attentie van de heer Luc Creytens.
7. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 28 mei 2015 bespreking van de agenda
Bespreking.
Raadslid Hans Blomme licht de agenda nader toe.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt wat aandelen A zijn. Dat zijn de gemeenten, stelt raadslid Blomme.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 23 maart waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van WVI die zal plaatsvinden op 28 mei 2015;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2014
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2014
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur
7. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: de heer John Van Hollebeke (Tielt),
de heer Patrick De Klerck (Blankenberge)
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A: de heer Wouter Marchand (Lichtervelde), de heer John
Van Hollebeke (Tielt)
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
10. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van WVI die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in de
algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
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Gelet op ons besluit van 25 februari 2013 waarbij de heer Joost Cuvelier 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; inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van WVI die plaats heeft op 28 mei 2015, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2014
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2014
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur
7. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: de heer John Van Hollebeke (Tielt),
de heer Patrick De Klerck (Blankenberge)
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A: de heer Wouter Marchand (Lichtervelde), de heer John
Van Hollebeke (Tielt)
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
10. Mededelingen
Artikel 2 - De heer Joost Cuvelier, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Pieter
Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot de
bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310
Brugge.
8. Intercommunale verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 26 mei 2015 bespreking van de agenda
Bespreking.
Schepen Elsie Desmet licht de agenda nader toe.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 2 april 2015 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Mirom die zal plaatsvinden op 26 mei 2015;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 van de statuten)
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014.
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.
5. Benoeming van een bestuurder met raadgevende stem voor de stad Torhout.
6. Mededeling wisseling bestuurders met raadgevende stem.
7. Varia.
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van MIROM 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 de heer Joost Cuvelier aangeduid werd als
vertegenwoordiger en de heer Hans Blomme 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; inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
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Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van MIROM die plaats heeft op 26 mei 2015, waarbij een beslissing moet genomen
worden. De agenda luidt als volgt:
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 van de statuten)
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014.
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.
5. Benoeming van een bestuurder met raadgevende stem voor de stad Torhout.
6. Mededeling wisseling bestuurders met raadgevende stem.
7. Varia.
Artikel 2 - De heer Joost Cuvelier, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Hans
Blomme, 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 Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen),
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.
9. Patrimonium
Kortemarkstraat

-

aankoop

grond

voor

verbreding

van

het

fietspad

langs

de

Bespreking.
Raadslid Bertrand Vander Donckt stelt dat destijds voor het deel Kortemark er geschoven werd in
de timing. Is er in dit dossier nog sprake van intergemeentelijke samenwerking ?
De schepen Eddy De Ketelaere stelt dat nog niet duidelijk is hoe en wanneer Kortemark dit zal
aanpakken. In ieder geval is het daar voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Stemming.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat t.h.v. de brug aan de Kasteelbeek (grens Torhout) werken voorzien zijn in het
dossier Kortemark, waarbij Kortemark overgaat tot de aanleg van een gescheiden stelsel in de
Torhoutstraat en de aanleg van een nieuw fietspad opstart;
Overwegende dat een klein gedeelte privé-eigendom op de grens mee opgenomen is in de
heraanleg voor de uitbreiding van het fietspad; dat deze onteigening bij voorrang in orde gebracht
dient te worden;
Overwegende dat de aanleg van de nieuwe rijweg op de brug en de aanpassingswerken voorbij de
brug om aan te sluiten op de bestaande rijweg op grondgebied Torhout worden opgenomen in het
deel Kortemark (t.l.v. Kortemark); dat de rest van de onteigeningen worden voorbereid tegen de
uitvoering van de Kortemarkstraat, begroot in BBC 2019;
Gelet op het metingsplan opgemaakt door studiebureau Plantec te Oostende, op 14 juli 2011;
Gelet op de overige stukken van het dossier;
Gelet op het krediet voorzien onder subproject 2014/1/017 AR 224000 Onderhoud en beveiligen
fietsinfrastructuur van het beleidsitem 020000 Ruimte van het investeringsbudget voor 2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 29 oktober 2007 houdende
vaststelling van de van visum vrijgestelde verrichtingen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43 §2 12°;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de verkoopovereenkomst met Staelens Nick en
Debever Mieke, Torhoutstraat 105, 8610 Kortemark voor het verwerven van een perceel grond
gelegen Kortemarkstraat, kadastraal gekend 3° afdeling, sectie H, deel van perceelnr. 515d met
een oppervlakte van 72 m², tegen de prijs van 426 euro.
Artikel 2 - Deze verwerving te bestemmen voor openbaar nut, meer bepaald voor verbreding van
het fietspad gelegen langs de Kortemarkstraat.
Artikel 3 - De heer Hypotheekbewaarder uitdrukkelijk te ontslaan van het nemen van ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Notaris Buylaert te Torhout met het oog
op het verlijden van de authentieke akte.
10. Vraag namens de fractie sp.a/groen met betrekking tot de openingsuren van het
Vrijetijdshuis
Raadslid Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
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'Wij wensen de argumentatie van het bestuur te kennen omtrent de actueel beperkte openingsuren
van het Vrijetijdshuis.'
De burgermeester geeft een overzicht:
A. Uurregeling VT-Huis
1
Voorstel openingsuren balie Vrijetijdshuis
Onderstaand voorstel voor de openingsuren van het Vrijetijdshuis zijn opgesteld vanuit het
standpunt dat Torhout in aanmerking komt voor een regionaal infokantoor.
(nota Westtoer- voorwaarden ) Regionale onthaalcentra zijn elke weekend- en feestdag in het
toeristisch seizoen en elke dag tijdens de schoolvakanties minimaal 4 uur geopend.
Openingsuren moeten worden afgestemd op de plaatselijke situatie.
Suggesties:
1. Onthaalcentra die niet gekoppeld zijn aan een toeristische attractie zijn bij voorkeur open tussen
10u en 14u. Voor onthaalcentra die wel gekoppeld zijn aan een toeristische attractie worden de
openingsuren best afgestemd op de openingsuren van de attractie. Zij zijn bij voorkeur (ook) open
in de (latere) namiddag.
2. Op weekdagen is het aanbevolen de minimale openingsuren zoals bepaald voor de weekend- en
feestdagen tijdens het toeristisch seizoen en tijdens de schoolvakanties door te trekken. Elke
stad/gemeente kan uiteraard ruimere openingsuren hanteren in functie van de effectieve
aanwezigheid van toeristen en recreanten.
Dit houdt in dat subsidiëring vanuit de provincie voor de herinrichting van het stadhuis mogelijk
wordt. Tijdens de winterperiode is opening tijdens het weekend overbodig gezien ook de musea
niet open zijn en ook geen vereiste is vanwege Westtoer. Het betreft hier enkel openingsuren en
geen permanentie-uren.
Voor alle duidelijkheid: dit gaat over de vroeger Dienst Toerisme / Toerisme Torhout inclusief de
afdeling/sectie Feestelijkheden én het runnen van het Museum Torhouts Aardewerk door M.
Logghe.
Sedert voorjaar 2014 is daar ook nog de opdracht Lokale Economie bijgekomen (M. Logghe).
1.1
Winterperiode = 1 oktober - 31 maart
ma
13 - 17 uur
di
13 - 17 uur
wo
10 - 12 uur
13 - 17 uur
do
13 - 17 uur
vr
13 - 17 uur
totaal aantal
= 22 uur
1.2
Zomerperiode = 1 april - 30 september
ma
13 - 17 uur
dn
13 - 17 uur
we
10 - 12 uur
13 - 17 uur
dn
13 - 17 uur
vi
13 - 17 uur
zt
10 14 uur
zn
10 14 uur
totaal aantal
= 30 uur
Dit voorstel is opgesteld in het verlengde van de toeristische onthaalbalie.
Bij ruimere dienstverlening van het Vrijetijdshuis zal dit herzien moeten worden om ook het andere
doelpubliek te bereiken..
Momenteel is ook de uitleendienst al te vinden in het Vrijetijdshuis
Uitleendienst (P. Werbrouck) : huidige stand van zaken
Openingsuren: maandag: 8.30-11.30 uur en 13.30-18.00 uur
dinsdag: 8.30-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
woensdag: 8.30-11.30 uur en 14.00-16.30 uur
donderdag: gesloten
vrijdag: 8.30-11.30 uur en 13.30-17.30 uur
zaterdag: 9.00-11.30 uur
B. Uurregeling musea/bezoekerscentra
Er werd geopteerd om de twee eigen musea zijnde Museum Torhouts Aardewerk dezelfde
openingsuren te geven. Er werd op basis van de cijfers van de laatste jaren geopteerd voor gelijke
openingsuren van de twee sites voor individueel bezoek. Groepen kunnen nog altijd op afspraak
gedurende de week/weekends.
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Voordelen zijn duidelijk: veel gemakkelijker communicatie met de bezoeker, afstemmen van
programma's, afstemmen personeelsbezetting enz.
Museum Torhouts Aardewerk,
Kasteel Wijnendale
Mosterd Wostyn : andere openingsuren wegens privé museum !
Openingstijden:
- April, mei, juni en september: woensdag, zon- en feestdagen
- Juli en augustus: woensdag tot zondag en feestdagen.
Openingsuren:
Op openingsdagen van 13.30u. tot 17.30u. (laatste tickets: 17.00u.)
Groepen: ook mogelijk buiten de openingsdagen en -uren / op afspraak
Raadslid Paul Dieryckx zegt persoonlijk vastgesteld te hebben dat meerdere mensen in de
paasvakantie aan het vrijetijdshuis voor gesloten deuren hebben gestaan. Hij pleit voor meer
openingsuren, ook in de voormiddag. Hij verwijst naar andere gemeenten in de buurt waar de
toeristische diensten en infokantoren wel in de voormiddag geopend zijn.
De burgemeester stelt dit verder te zullen onderzoeken.
11. Vraag van raadslid Elke Carette met betrekking tot de maximumsnelheid en het
inhaalverbod op op- en afrittencomplex E403
Raadslid Elke Carette heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Op de gemeenteraad van 26 mei vorig jaar stemden wij dat er een maximumsnelheid van 70 km/u
en een totaal inhaalverbod zou gelden op het op- en afrittencomplex E403.
Tot op vandaag werden er nog geen borden C43 geplaatst, maximum 70 km/u. Hoe komt het dat
dit bijna 1 jaar later nog steeds niet is gebeurd?
Sinds eind vorige week werden er dubbele dikke doorlopende witte lijnen getrokken om kenbaar te
maken dat er aldaar een inhaalverbod geldt. Ik vraag mij af in hoeverre dit conform is met artikel
72 e.v. van de Wegcode. In dat artikel wordt enkel een witte doorlopende streep aangehaald om
een inhaalverbod aan te tonen. Zijn deze (drie)dubbele witte doorlopende lijn(en) conform de
geldende Wegcode?
Bovendien werden er nog eveneens nog steeds geen borden C35, inhaalverbod, geplaatst.
Wanneer worden de verkeersborden C43 en C35 geplaatst? En wat is de reden dat dit zo lang
duurt?'
De burgemeester geeft uitleg als volgt:
'Zoals de procedure voorschrijft werd het voorstel van aanvullend reglement goedgekeurd op
26.05.2014 samen met de motivering (een overzicht van de ongevalgegevens) overgemaakt aan
de dienst aanvullende reglementen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, die
daarop het advies van de provinciale afdeling heeft gevraagd. Het advies van de provinciale
afdeling t.a.v. het voorstel was: gunstig voor een inhaalverbod / ongunstig voor een
snelheidsbeperking tot 70km/u. Het door de gemeenteraad goedgekeurde voorstel en het advies
van de provinciale afdeling werden voor bekrachtiging voorgelegd aan de secretaris-generaal van
de Afdeling Wegen & Verkeer, en dit onder de vorm van een aangepast ontwerp. De secretarisgeneraal heeft het aangepast ontwerp niet of niet tijdig getekend, met als gevolg dat het
oorspronkelijk door gemeenteraad goedgekeurde voorstel geacht werd te zijn goedgekeurd.
De provinciale afdeling besloot dan maar om zelf een aanvullend reglement op te maken, waardoor
het gemeentelijk reglement na goedkeuring van het door AWV opgemaakte reglement van
rechtswege opgeheven wordt. Het aanvullend reglement van AWV voorzag enkel in een
inhaalverbod (dus geen snelheidsbeperking). De minister heeft op 25.12.2014 het aanvullend
reglement opgemaakt door de provinciale afdeling van AWV goedgekeurd.
Ter info: als de gemeente een voorstel van aanvullend reglement opmaakt dan wordt dat
goedgekeurd (bekrachtigd) door de secretaris-generaal. Als AWV zelf een aanvullend reglement
opmaakt dan is het de minister die het goedkeurt (niet de secretaris-generaal).
Wat je nu langs de afrit ziet is de implementatie van het ministerieel goedgekeurd aanvullend
reglement. Er wordt geen snelheidsbeperking opgelegd, dus zullen er geen borden C43
(snelheidsbeperking) geplaatst worden. Het inhaalverbod wordt aangeduid door de volle witte
lijnen. Er zullen geen borden C35 geplaatst worden. Dit zou immers een dubbele aanduiding van de
verkeersregel zijn.
Het is niet de bedoeling dat de drie lijnen naast elkaar blijven bestaan. De middelste oude lijn
wordt nog weggenomen. Wellicht zal de dubbele belijning nog aangepast worden (op regelmatige
afstand door een dwarse streep met elkaar verbonden worden zodat een verdrijfvak ontstaat).
AWV hoopt dat - door de dubbele lijn (het verdrijfvak), waardoor een visuele versmalling van het
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wegbeeld ontstaat, de voertuigen hun snelheid zullen minderen. Indirect wordt daarmee dan toch
tegemoet gekomen aan de vraag van de stad.
Dat het allemaal zo lang heeft geduurd heeft enerzijds te maken met de procedures die gevolgd
moeten worden; het feit dat de provinciale afdeling het voorstel van de stad niet heeft aanvaard en
zelf een voorstel heeft opgemaakt; en de onmogelijkheid om tijdens de winter schilderwerken op
het wegdek uit te voeren.'
Raadslid Elke Carette merkt op dat ze het nooit zou geweten hebben, mocht ze de vraag niet
gesteld hebben. Ze stelt zich toch vragen bij de conformiteit met de wegcode.
Met verwijzing naar artikel 13 van het huishoudelijk reglement (mondelinge vragen) zijn er nog
enkele tussenkomsten van raadsleden Jurgen Claus en Paul Dieryckx.
Raadslid Jurgen Claus stelt vast dat de schepen van financiën in de media een goednieuwshow
heeft gebracht rond het verzekeringsdossier. Raadslid Claus meent nochtans dat er 32 jaar niets
gebeurd is. Hij betreurt dit ten zeerste want er zou veel kunnen gerealiseerd worden met het geld
dat jarenlang teveel is uitgegeven. Hij ziet er een bewijs in dat de meerderheid verstard is. Hij
vraagt wat de volgende items zijn die in een pakket aan de markt zullen worden aangeboden.
De schepen stelt dat de conclusie van het raadslid zeer kort door de bocht is. In het verleden was
de markt niet echt open. Ook de samenwerking tussen gemeente en OCMW heeft ervoor gezorgd
dat het dossier werd aangepakt. De Vlaamse regering stuurde hier bovendien op aan. Torhout
heeft als een van de eerste gemeenten hier werk van gemaakt. Hij merkt ook nog op dat het
dossier zelf werd opgemaakt door de stads- en OCMW-diensten. De schepen benadrukt dat ook
nog andere dossiers op de plank ligt, meestal in het kader van de samenwerking tussen de stad en
het OCMW.
Raadslid Claus stelt vast dat het bestuur heeft moeten wachten op een aanmaning van minister
Bourgeois om in gang te schieten. Hij blijft erbij dat in het verleden er zeker voldoende
mogelijkheden waren om de markt op te gaan. Dit is niet gebeurd. De schepen stelt dat in het
verleden de lokale besturen zeer gericht waren op specifieke instellingen die zich bij uitstek richten
op de lokale besturen. Dit is helemaal aan het veranderen.
De voorzitter stelt aanvullend nog dat het al dan niet open zijn van de markt hier niet in een
juridische zin mag begrepen worden maar veeleer een weergave van een bestaande realiteit was.
Raadslid Paul Dieryckx vraagt naar een stand van zaken met betrekking tot het gratis toegelaten
gewicht voor de 'oranjefracties' in het recyclagepark. De schepen stelt dat dit verder zal onderzocht
worden.
Raadslid Dieryckx vraagt waarom de laatste keer geen PMD werd opgehaald. Dit zal verder worden
onderzocht, stelt schepen Desmet.
Raadslid Dieryckx vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het voetpad
aan de Burg. Volgens de schepen worden deze werken eerstdaags opgestart. De vertraging had te
maken met de paasvakantie.
Volgende openstaande vragen voor het college worden genoteerd:
beperkte openingstijden domein de Warande - mogelijkheid tot uitbreiding (vraag van raadslid
P. Dieryckx)
aanpassing artikel 7bis van het aanvullend gemeentelijk verkeersreglement voor Torhout-Oost
en Ernest Claeslaan (vraag van raadslid J. Bruynooghe)
stand van zaken met betrekking tot het gratis toegelaten gewicht voor de 'oranjefracties' in
het recyclagepark
reden waarom er bij de laatste ophaling geen PMD werd meegenomen.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Zij sluit de vergadering om
20.00 uur. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 18 mei 2015.
Torhout, maandag 20 april 2015
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De voorzitter,
Hilde Crevits

